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ــت ِػٍـــؾ      ٗ  ــُغو ــــــــــــــْب
(7/0)ََََََ 

 

 عواًت

 

 غــــىُـغاج مـــــــؾ
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 بهــــضاء
 

 

يلة من ال كفاح  -الغائب الحاضر  -إلى أبي  الذي كانت حياته قصيدة طو
 ي.. حيات يأستلهم منها كل ما أفعله ف

 ..لحبيبةا يإلى واحة روحي وملاذ أحلامي.. زوجت 
 أشقاء روحي يالغالية وإخوت يإلى والدت

 يطب الأزهر وإلى صديق 1002إلى أصدقائي الأعزاء من دفعتي دفعة 
 الشاعر والأديب الرائع محمد أبوزيد.. 

 ..لولا دعمكم لما خرجت هذه الرواية إلى النور 
يض في مصر.. فيكم ما في غيركم من هموم  وإلى كل العاملين بالطب والتمر

 يوب وميزات ل كنكم تخدمون مرضاكم في أحلك الظروف وتحت تهديدٍوع
 ..مستمر

 
  ٗ  بل٨ُم حمُ

ُ
  ي هظا الٗملهِض ا ؤ
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الكذبة تريح أكثر من الشك، تفيد أكثر من احلب وتدوم أكثر من 

 .احلقيقة

 

 

 

 جابرييلَجارسياَماركيز 
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- 1 - 

 
 .ًا ص٦خىع ببغاهُم بالف ُٚاع الجهاعصه يوالىب -

لي صل٘ ًا -
ّ
  يزالم هاهذ و٢غبت« عها» بُ

ّ
 ي.جسٟ

ه اه٪ خىحّ  ،اختَب بالغّ  -  ت.ًض٥ زُٟٟبن و ؤها ٖاٞع

 « مجى»٩ٞي الُٛاع ًا  -
ّ
 .ًال

َبِب حغاخت الخجمُل « ببغاهُم»٧ان هظا هى الخىاع اإلاٗخاص بحن 

ًخه عها الُالب   التي اختر١  تالجامُٗت ومٍغ
ّ
ت ؾمىت ٞسظاها بؿبب "خل

 توبِىما ج٣ىم اإلامغيت مجى بٟ٪ ألاعبُ .." ٦ما جد٩يتبلضي م٣ضوخ

خذ الِٟـ بى٥. احؿٗذ ابدؿامخه خحن  ت،الساعحُ ؤمؿ٪ هاجٟه الظ٧ي ٞو

ٗ   ،مام نىعة البروٞاًل اإلادببت لهؤالسًغاء  تعؤي الى٣ُ   :او٦خب ؾَغ

 .وخكدُجي -

 .واهذ ؤ٦تر ًا ٖمغي  -

 مٗاًا خالت  -
ّ
 .و ُٚاعها وا٧لم٪هسل

 .مؿخيُا٥ ،زض و٢خ٪ -

ًخه ل٨ُمل بػالت الُٛاع ال٣ضًم مً  ؤههى مداصزخه مٗها زم الخٟذ بلى مٍغ

  .ٖلى حغوخها
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  .ق٩ل٪ ٦ىذ بخٗمل حكاث م٘ خض -

ت-  .مل٨ِل صٖىة ًا خكٍغ

 .ًض٥بَب وخُاة اللي ٦ىذ بخ٩لمها جس٠  -

 ... خايغتمضام خلٟخُجي بالٛالُ -

الخضًث مٗها ختى ًلهحها ًٖ ألالم الظي ٌؿببه لها ؤزىاء بضؤ في ججاطب 

٣ت ٖلمُ ،جىُٟٓه للجغوح ٤ بلهاء اإلاٍغٌ  توهي ٍَغ لخ٣لُل ألالم ًٖ ٍَغ

"distraction analgesia ". 

٣ت ببغاهُم في الخبؿِ م٘ مغياه والخضًث مٗهم بىّص   ا ما ٧اهذ ٚالب   ٍَغ

ِب ألا٢ضم مىه في وهى الُب« خامض»ججلب ٖلُه جإهِب عثِؿه اإلاباقغ 

الٗمل ؤو ٦ما ٌؿمىهه )الىاثب الؿيُىع(. ٢اَٗخه اإلاٍغًت عها وهى ًخ٩لم 

 :٢اثلت

 .متىب تالسُىب لىرف اإلاىيٕى ًا ص٦خىع هخٗؼمىا ٖمخٛح   -

ا في الى٢ذ ال ٌٗلم ٠ُ٦ ًجُبها ٞٗال٢خه ؤبؿِ مً طل٪ وؤقض ح٣ُٗض  

ال»هى ًدب  ،طاجه ٗ  ل٨جهم ،ا مً ٢بلخض  ؤ٦ما لم ًدب « ُٖ ا في ا ًبدغان م

 غسخى.لُّم صون البدث ًٖ م  اطل٪ 

ال»بضؤث ٖال٢خه ب   ؿدكٟ  السام اإلاٖىضما ٧اهذ م٘ والضتها في « ُٖ

تها وع٢تها ،ٌٗمل بهالظي  ٗ   ،حظبخه ٍٖٟى ا ال٣لُل مً الخضًث زم جباصال م

ا ٚاصعث بلى ؤن وحضها نضٞت ٖلى الِٟـ بى٥ وصون ؤن ًدؿب خؿاب  

 .لخه هي ٖلى الٟىع ؤعؾل لها َلب نضا٢ت ٢ب
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ب   ،بضؤ خبهما في الٗالم الاٞتراضخي ا ٖلى ٧اها ًخدضزان َى٫ الُىم ج٣ٍغ

 و٧اها ٦ما ٣ًى٫ الكاٖغ )٧لما خض   ،الِٟـ بى٥
 
 ر ؤنٛ
ْ
وبطا ٢الذ  ذ

اب، جدـ بهمه وبخباَاجه جغهذ( ٧اهذ حِٗل مٗه بحن اإلاغضخى وم٘ الىى  

 واهخهاعاجه في مٛامغجه الُىمُه صازل اإلاؿدكٟ .

  خضار ًىمها بحنؤِٗل هى مٗها ٌ
 
وصعاؾت  تعٍ  ٖملها في هُئت الُا٢ت الظ

 .وبحن الىاصي وم٘ ولضحها الخىؤم ر،اإلااحؿخح

 ت.بالغاااااخ ..اااااه..  الخخت صي بخىح٘ ًا ص٦خىع ا -

الخخت  لىبمدلى٫ ملر وخُحها ٖ تًا مجى خخت قاف مبلىل يمٗلل.. هاح -

 .اللي بخجُب صم

ٞخل٪ َبُٗت  ،ؤن ٌِٗل عوماوؿِخه وؾِ مغياه "قحزوٞغاهُا"لِؿذ 

٨ًمً مسؼون  تخُاجه. مً ؤو٫ ما عآها والخٔ ؤن زل٠ ابدؿامتها اإلاظهل

 ٦ثر.ؤؾبابه خحن ا٢تربا ؤمً ألاخؼان اجطر له 

ا ًدمل ا مهغٍ  وجؼوحذ قاب    ،ووالضها صبلىماسخي تمً ؤؾغة ٚىُ يه

ُاهُت ػواح   ً  الجيؿُت البًر ٫ بلى مهغ وبدث ًٖ ٣ٞض هؼ  ؛اا حض  ا ج٣لُض

ا م  ٣ُٞض ٧ان وؾ ت؛ا مً اإلاىا٣ٞوهي لم ججض بض   تٖغوؽ مً ٖاثلت مدترم

ا بالسغوج مً مهغ.. ؤ٢ىٗذ هٟؿها جها ٧اهذ جدلم صوم  ؤا بلى حاهب ومغخ  

م ما عؤجه مً اوٛال١ ج٨ٟحره الظي ًىا٢ٌ جمام    ٌِٗل ظيا البلض البه ٚع

 به.

مٗه  يبهغث جخُمها الصسصخهجلترا ختى ؤبما بن ونلذ م٘ ػوحها بلى 

جدملخه  .هاهتها وبطاللهابوم٘ ؤمه التي حِٗل مٗهما.. ٧ان ال ٠٨ً ًٖ 

نغث ؤن حكاحغا في لُلت اهتهذ بلُمت جل٣تها ٖلى وحهها، ؤا ٧امال بلى ٖام  
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 ؤٖلى 
ّ
غؾلها إلاهغ ؤو حكخ٨ُه للكَغن ًُل جها ؤ.. وا٤ٞ ل٨ىه ؤ٢ؿم ت٣ها ٍو

 .ٗضب   ض  لِ لم ٨ًً ٢ض وُ لى جؼوحذ ؾُدغمها مً جىؤمها الظي 

مغ  تؤها ٦غهذ الغحال ،مخ٣ل٣ل "  ".ما هٗملها جاوي ي ٖو

 ٧ان طل٪ آزغ عصها ٖلى َل٣ُها ٢بل ؤن حٗىص بلى مهغ 

 
 
وهي جد٩ي له جٟانُل ما ٧ان ًٟٗله بها ػوحها  ببغاهُم ٧ان مظهىال

ه مً ٖى٠   ،الؿاب٤  ةؤؾغي جخٗغى له ٖض و٢اعن بُجها وبحن ما ٌٗٞغ

ر هٟؿه ؤن الجهل واخض وال ٖال٢ت مٗه في ال٣ؿم وخض   ممغياث ٌٗملً

 تسخل٠ اليؿاء في مهغ في ملبؿهً مً ؤػ٢ت الٗخبجله بما٫ وال حٗلُم. ٢ض 

ؤو مً اإلاىالث الٟازغة ل٨جهً ٌكتر٦ً في هٟـ الهم مً اٖخماص مؿاع 

 ن ٞؿض ٞؿضث.بن نلر نلخذ و ب ؛خُاتهً ٖلى الغحل

-  
 
 ت.هىا ُٚاع ًا إلاًزالم زل

وهجزلها ٕ  يبخٛحرول انىعة واهخى  اا ًا ص٦خىع.. ٖلى ٨ٞغة عؾمخل٨ى غ  ق٨ -

 .بغاهُمبلض٦خىع  ةي الهىع الِٟـ.. ماما وّع 

 تهاولخه ؤمها الغؾم
 
ت  ،.. ٧اهذ ٞخاة مىهىبت ٞٗال عؾمذ ٧ل جٟانُل ٚٞغ

و٦خبذ ؤٖلى الهىعة  ة،الُٛاع وهى وػمُلُه وا٢ٟان وخامض مخجهم ٧الٗاص

وجغؾم مالمذ  ينىعة جدمل ال٨ثحر مً اإلاٗاو ."حجغة الٗظاب ال٣اجل"

ظاباث ال ٌؿخُُ٘ الب٩اء ؤو الهغار  زىاء الُٛاع ؤن ٣ًىلها. ؾإلها ؤآالم ٖو

 
 
 :٢اثال

 ؟مم٨ً اخخٟٔ بحها -

 .ماشخي ًا ص٦خىع بـ مخًُٗهاف -
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ض  تبٗغيها ٖلى خامض زم جغاح٘ زاهُ مٗه وهم   ةؤزظ الهىع  ألهه ًٍغ

ٗلم  ؤن الهىعة ؾخًٛبه و٢ض ال ًىا٤ٞ. طهب الاؾدئظان مىه للسغوج َو

 :ا لِؿخإطههبلُه مترصص  

 .طه٪ ٖاوػ ازغج ؾاٖخحن ٦ضهببٗض  ،ص. خامض -

 ؟جسغج حٗمل اًه -

  يب٣  ووالص ٖمت تؽ الؿىؤع  -
ّ
 ت.ي في مغ٦بٖاػمُج

 .ماشخي بـ حكُل هبُكُت السمِـ بضا٫ الجهاعصه -

 صو٫ ؾاٖخحن بـ.. هكُل بضالهم ًىم بداله؟؟ -

 هى ٦ض -
ّ
 . أله.. اهجؼ مىا٤ٞ وال

 .َُب ص٣ُ٢خحن واعص ٖلُ٪ -

الؤزغج مً ٖىضه زم  ُٗ  :مؿ٪ هاجٟه و٦خب ل

 ؟جُجي هسغج ٖكان هب٣  ٢ًِىا الؿيخحن م٘ بٌٗ -

 .وهللا ٦ىذ ه٣ىل٪ بـ اهذ هبُصخي -

 الىذ ٦ضه ؤه٣ُلىا م٩ان خلى.. ماشخي؟؟ لىاؾخإطهذ زالم وهسل ٖ -

 .ها ؾاٖت وا٦ىن ٖىض٥اماشخي و  -

 ٟؿ  ؤزظ ه
 
ا في اعجُاح ٣ٞض ناعا ًٟهمان بًٗهما مً ؤ٢ل ال٨الم بل ا ٖم٣ُ

ا في طاث الصخي في الى٢ذ هٟؿه ٨ٟغان ٦ثحر   .ٍو

 .مٗا٥ مخحن حىُه ؾل٠ يزالم ًا باقا هسغج.. قىٞل -
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 .مؿ٪بلؿه مخجىػحل وبدؿخل٠..   يٌٗج ،٦مان -

 .اق٨غ   -

-  
 
اًا٦ل ج٨ىن ؤها مل وا٧ل مٗاًا مىيٕى والص ٖمخ٪ صه..  ًلال  َبٗا

 .ٖاٝع طو٢٪ ينلخؤ ،بـ ةخلى 

 ؛ول٨ىه مٗها ؤعسخى ٢ىاٖض حضًضة للجما٫ ،ا ؤن الجما٫ وؿبيٌٗخ٣ض صوم  

و٢ىامها ناع هى اإلا٣ُاؽ  ،ناع ؤحمل لىن في الُٗىن  يٞاللىن الٗؿل

م ؤهه ٢ض ًدخاج لل٨ثحر مً  الخٗضًالث مً وحهت هٓغه  ٖىضه ٦ٗاق٤ )ٚع

ُٗخارجاح ججمُل( ؤما قٟخاها الهٛح٦جغ   ن ٣ٞض حٗاله ٌٗخ٣ض ان الٞغ

 ن خ٣ً ال٨ىالححن لخ٨بحر الكٟخحن هى يغب مً الجىىن.ؤا حؼم  

ن ؤ٧ان ؤنٗب ٢غاع في ٖال٢خه مٗها  ،م٘ ٢هت خُاة ٦خل٪ التي عوتها لهو 

بلى عخابت الخب. ابخ٨غ  تمً زاهت الهضا٢ تًهاعخها بدبه لُى٣ل الٗال٢

٢ترح ٖلحها طاث ًىم ؤن ًخداصزا ر بها ًٖ ٧ل ما ًضوع بضازله ٞاخُلت ٖب  

و٢ض جىاحضا في  "،قاعمُىج"وهى ألامحر  "ؾىى واًذ"وجخ٣مو هي صوع 

ُ   ،ػمً الِٟـ بى٥ هه ؤا وهجخذ خُلخه ٩ٞان ٨ًخب لها ٧ل ما في ٢لبه مضٖ

 
 
 ًمثل.. قِئ

 
ا مً مخ٣مهحن لضوع الٗاق٣حن بلى ٖاق٣حن ا ٞكِئ  ٗ ا اهخ٣ال م

 مً الٗالم الاٞتراضخي بلى الىا٢٘. ختى الثمالت زم اهخ٣لذ ل٣اءاتهما

٣ه  :وحض خامض ًىاصًه زاهُت ،بِىما هى مىهٝغ في ٍَغ

-   ُ  .ُه واهذ هاػ٫ ببغاهُم.. ُٞه ُٖان مخٗىع في حٟىه في الاؾخ٣با٫ اب٣  ز

 .هخإزغ ٦ضه ٖلى مٗاصي ًا ص٦خىع خامض - 

  .عاًذ جخٟسر واخىا هيكُل قٛل٪ تمل ٦ٟاً -
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ٖ   لم ٨ًمل مٗه طل٪ الى٣اف بل ؾخ٣با٫، ٧ان ا بلى الا جغ٦ه ومطخى مؿغ

 الجغح ٦بحر  
 
م٣ُ ؿخلؼم و٢خا إل ا ٖو ى اإلاىحىص غِّ مه ٦المه للمخه. وح  نال ا َو

 
 
 :٢اثال

ُ   ياَل٘ الٗملُاث هاجل -  آالث ججمُل وز
ّ
غو ِ بغول  .حن ؾبٗت ٍػ

هىف.. مل هٗٝغ اؾاٖض٥  - ُ٘ ؤوي ًا باقا صه اخىا مبيكٞى بـ صه ٞع

 .٦ضه

 .ت ٖملُاث الخجمُل مٗا٥ واهذ حايزالم هاث ممغي -

لسُاَت  تبخًاع ألاصواث الالػمُٞه  ؾُيخٓغاؾخٛل الى٢ذ الظي  

ال ُٗ  :الجغح في ال٨خابت ل

 ت.مٗلل هخإزغ قٍى -

ؤها مؿخيُا٥ في الباع٦ىج اللي ٢ضام اإلاؿدكٟ .. ٢غعث  ،زض و٢خ٪ -

 ؟هجروح ٞحن

 ي.ؾالم صلى٢ت ةزلحها مٟاحإ -

 :ا وهى ٣ًى٫ ٗلى مٗتري  ؤٚل٤ مٗها ونىث اإلاٍغٌ ٌ

 .ما جسلهىها ب٣ه ًا مكدكٟ  بيذ.. -

ىل٪ زُِ مً بخإ الٗملُاث و ياهضي ًا ابج -  الاومخٛلُل.. بُهٞغ

 .ازُُهال٪ بسُِ مً اللي هىا اللي بُسُُىا بُه الغحى٫ 

  ُ تراى بك٩ل مؿخٟؼ لم ٨ًً عص ببغاهُم ٧اٞ ا للمٍغٌ ٞإمًٗ في الٖا

ه ٖلى ئ ٣ٞض اٖخاص هى وػمال  ؛ٖهابهؤء وخاو٫ ببغاهُم الخٟاّ ٖلى هضو
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وجهاصٝ وحىص مضًغ الاؾخ٣با٫ الظي لم ٌعجبه  ،مثل جل٪ السساٞاث

 :اإلاىحىص باإلاؿدكٟ  و٢ا٫ بدؼم تمحن الكَغؤجُاو٫ اإلاٍغٌ ٞاؾخضعى 

-  
ّ
 بٗض ما ص. ببغاهُم ًسل

ّ
 .ه مدًغو جازض ألاؾخاط صه ٖىض الٓابِ وحٗمل

 
 
ُ  ٧ان هظا مى٢ٟ ن ًبخل٘ الُبِب ؤن اإلاٗخاص مىظ ٞتره هى ا أل ا هٓغ  ا اؾخثىاث

 
 
ض ؤن ًجامل هظا اإلاٍغٌ هظا اإلاى٠٢ وبال جٟا٢م ألامغ وجضز ل ٧ل مً ًٍغ

ول٨ً ألن اإلاضًغ الىىبخجي طل٪ الُىم  ،ؾخ٣با٫ ومً ُٞهباالٖخضاء ٖلى الا 

 تن الًابِ وؤمحن الكَغؤ٧ان مً طوي الىٟىط والٗال٢اث ٞمً اإلاا٦ض 

 .ؤ٦مل وحهؾ٣ُىمان بٗملهما ٖلى 

  ُ ا وبِىما بضؤ ببغاهُم بسُاَت الجغح همـ ؤخض ؤ٢غباء اإلاٍغٌ بإطهه مترح

ؤن ٣ًىم بٗمل الالػم وؤال حؿخٟؼه ٢لت ؤصب طل٪ الٟتى ٞال ًسُُه بالك٩ل 

 .اإلاىاؾب

 .ما ج٣ل٣ل ًا خاج هى هُازض خ٣ه واها هازض خ٣ي -

 
 
 في زُاَت الجغح بٗىاًت ٞاث٣ؤزظ و٢خ

 
ال ىضما اهخ ت،ا ٍَى هى ٞىجىء ٖو

ب اإلاٍغٌ ٣ًبِّ   ب٣ٍغ
 
 :ل عؤؾه ٢اثال

-  ُِّ ًض٥ بوالىاص ابً ال٩لب صه هُترب  حؿلم  ت،لخىا الُٗبوهللا اهذ ٦ضه ق

ً  .ومدك٨ٍغ

 .بـ اإلادًغ ٦ضه ٦ضه هُمصخي يؤها ما ٖملدل ٚحر قٛل ،هللا ًسلُ٪ -

-  
ّ
ً ًا باقاوهللا ؤها اللي هٗمل  .ه مدًغ لى اهذ اجىاػلذ.. مدك٨ٍغ

٣ه للسغوج،و ،الٗالج للمٍغٌ ؤههى ٦خابت  ت٢ابله ؤمحن الكَغ في ٍَغ

غحىه  خظاع له ٍو ض الٖا  .ن ًدىاػ٫ ًٖ اإلادًغ ؤوؤزبره ؤن والض اإلاٍغٌ ًٍغ
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-  
ّ
  ،ه ان ؤها مكِذ٢ىل

ّ
  ت،ٗه قٍىوزضه للٓابِ ًضل

ّ
ه اه٨م وبٗضًً ٢ىل

 زالم.. ماشخي ؟؟ اواها ٢لخل٨ى  ي٧لمخىو

 ت.ٖىِىا ًا ص٦خىع بالؿالم -

 
 
باججاه الباع٦ُىج وهبًاجه جدؿإع ختى عآها في الؿُاعه حكحر  زغج مهغوال

ً   ت،له بابدؿامت ٍٖغ
 
 ،م ٖلحها ولثم ٦ٟها وهى ًخإملهاع٦ب حىاعها وؾل

  ت.٧اهذ ؤ٦ثر مً عاجٗ

 ة.الجا٦ُذ عاح٘ لىعا ومبحن خخت مً ٦خٟ٪ ٖلى ٨ٞغ  -

ل ،اؾمه بىلحرو ًا خبُبي -  ت.ىؽ الؿؤخىا لُلت ع ب ،وبٗضًً مخسلُ٪ َٞغ

 .صه اإلاهم اهه ٧اق٠ يبى ٖلؤ.. مسضهاهىف في مدلت يبىلُــ  بًه ًازت -

 ؟ههههههه بمىث ُٞ٪.. هجروح ٞحن م٣لدل -

 .وؾٗغها خلى تحمُل تهاًل اُٞيُىػ ٖاملحن خٟل -

-   ُ  ي؟ا اإلاغة صي.. وخُاحَب ما جسلحها ٖل

 .. ًلالتمل ٢هحىُه  052وبٗضًً الىاخض  ،مل هىا٤ٞ ياو تٖاٞع ياهت -

 .ٖكان هلخ٤ ياَلع

 .ًا عب حعجب٪ ةالجضًض تَب امؿ٪ هضًت الؿى -

  ت،نىُٞ تهاولخه ٦ىُٞ
ّ
ن جلٟها خى٫ ع٢بخه وح٣ٗضها ؤبها في ًضه ٢بل ٢ل

٣ه    .قبه بغبُت الٗى٤ؤبٍُغ

  .ًض٥بوي حؿلم ؤخلىة  -

مً ْرِث زاعج  الؼ  بُ
 
 ؤعا٥ِ ًا خبِبتي ٦إهما ٦

 
  "ناُٞت
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  ىُذ ؤهىاوخُىما الخ٣ُىا ًا خبِبتي ؤ٣ً

  مٟتر٢اْن 

ا بال م٩اْن"
 
 وؤهجي ؾىٝ ؤّْل وا٢ٟ

ِ  "نالح ٖبض الهبىع "عهذ ؤبُاث 
ّ
ه مً اإلاؿخ٣بل في عؤؾه لخظ٦ غه بمساٞو

ا ا خضر في الاؾخ٣با٫ مُٗم  ل٨ىه هًٟها ًٖ عؤؾه وؤزظ ًد٩ي لها ٖم  

٣ت جٟخذ في ٢لبه ماثت هب٘  خه التي ججٗلها جطخ٪ بٍُغ ٢هخه بسسٍغ

 للؿٗاصة.

 تنال ختى ؤزظها الُغاػ الٗغبي ال٣ضًم للم٩ان والؼزاٝع الجمُلما بن و 

 .وؤزظا ًلخ٣ُان الهىع في حىباث اإلا٩ان

  ت.ولُل تل٠ لُلؤخاؾه او  في ٦خاب  -

 :ابدؿم بسبث وهى ٣ًى٫ 

 .مهى م٩اول ٖاحب٪ ؟ولُلت تل٠ لُلؤ ةمخإ٦ض 

 تًٖ ٢هو الُٟىل يْذ ٨ٞغح..  بى  يم٣هضحل اللي في صماٚ٪ ًا هىح -

 .مى٪ هلل

 :اٖخض٫ في حلؿخه وج٣مو صوع الغاوي في الخ٩اًاث ال٣ضًمت وهى ٣ًى٫ 

٩ٞلما جٟخدذ  ة؛هي جبؿُِ لخ٣اث٤ الخُاة اإلا٣ٗض يًا ؾُضح تالُٟىل -

 ت.ُٖى٪ ٖلى الضهُا ؤ٦ثر ح٣ٗضث جل٪ البؿاَ

ابُِ بخاٖت ع  ةحٗالى هازض نىع  ،عؾُىؤماشخي ًا  -  ت.ؽ الؿىؤبالٖؼ
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ا قُاء ال ًخ٤ٟ م٘ ٦ىهه َبِب  ا ؤن لبـ هظه ألا ما٦ض   ةاٖترى ٖلحها بكض

اء الىىوٍ ن ؤوبٗض  .ول٨ىه اؾدؿلم إللخاخها ت،و٦ىجها باخثت في الٟحًز

  :هٓغ بلى قاقت هاجٟها وهى ٣ًى٫  ة،الخ٣ُذ الهىع 

 .ق٩لىا ُٖا٫ في زاهىي  -

بدب٪ الخب  يـ اوعحٗذ بيذ في زاهىي.. بِد  يما هى ؤها مٗا٥ بدـ او -

٧ل الؿىحن  يٗخل.. بدـ اه٪ عّح ةاللي مب٨ُٟغف في ب٨غ  اإلاغاه٤ البؿُِ

 ي.اللي عاخذ مج

زم  ،ؤزغي  ي"ؾُلٟ"٢التها وهي جً٘ عؤؾها ٖلى ٦خٟه وجلخ٣ِ نىعة 

 :٢الذ وهي حٛمؼ بُٗجها

 .هىازضها الؿاٖت اجىاقغ تُٞه ؾُلٟ  جاهُ -

 .مغ٥ ًا ؾذ الخؿً.. ًلال ها٧ل ٖكان حٗذؤهههههههههه جدذ  -

لًا لغوٖت عو  -  .ماوؿُت ال٨باب والَغ

 .واها حٗان 0212ما هى ؤها مُىٟٗل اصزل  -

بهما وهي جخ٣اٞؼ  تبخ٣ضًم ٣ٞغاتها ومًذ اللُل تاإلاىؾ٣ُُ تبضؤث الٟغ٢

  ُ ال وحىص نالح ٖبض بوهى مٗها ال ٣ًلل مً بهجخه  تا( مً الٟغخ)خٞغ

 :الهبىع في السلُٟت

  لى ؤهىا" 

 " لى ؤهىا، وآه مً ٢ؿىة " لى

ىا"ًا ٞخىتي  ، بطا ٞخدىا باإلاجى ٦الم 
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دُم مٗها ٧ل  ،ٌٗك٤ بؿاَتها واهُال٢ها ًيسخى مٗها هٟؿه ٍو

 
 
بلى "ُٖل في  الخ٣ُٗضاث التي ًدُُها بؿلى٦ه وب٨المه ٌٗىص مٗها ٞٗال

غؾم ٢لب  ؤزاهىي" ٦ما ج٣ى٫. لى خ٩  له ؤخض  ا هه ؾُظهب بلى خض٣ًت ٍو

حن ٖلى بخضي شجغاتها ٧اإلاغاه٣حن لسسغ مىه.. ٌ ِٗل مٗها وخٞغ

خؿاؾه الضاثم بإهه ٢ض ٣ًٟضها ًمؼ٢ه بل٨ً ه، ب٩ل ٦ُاه ةالؿٗاص

 ههٟحن.

بضؤ اإلاُغب ًخجى٫ بٗىصه بحن الُاوالث وو٠٢  ،بٗض اهخهاٝ اللُل

 
 
جى لهما ٢لُال إهه )مً بجها( ولم بببغاهُم جٓاهغ  وبالُب٘  ،ٖىضهما ٚو

 
 
م ؤهه جغصص والخٓذ هي جغصصه ٣ٞالذ لٌُٗه قِئ صماٚ٪ صو٫  ر٦ب  " ه:ا ٚع

 ".ٖلى بٌٗا ٞلىؽ ٖكان ًدباهى  ابُضو 

ت  حر مؿٞغ ال ٖلى اهُال٢ها خ٨ُمت ٚو ُٖ ًت.. ٧اهذ  ابدؿم ابدؿامت ٍٖغ

ٗذ ٖىه خغج الا و٦ثحر   ٖخظاع ًٖ الظهاب إلا٩ان مغجٟ٘ الثمً ؤو خحن ا ما ٞع

  ُ جضه ٚال ا ٞخ٣ؿم هي ؤال ٌكتري ٌؿإ٫ ًٖ ؾٗغ شخيء ًهلر هضًت لها ٍو

 
 
 لهىم. جهمؤا وجا٦ض له قِئ

   ً تهخم بإص١ الخٟانُل في جغبُت ولضحها وجسُِ  ةا ممخاػ ا ؤم  ٧اهذ ؤً

اياث التي ؾِخضعبان ٖلحها في اإلاؿخ٣بلحُض   جها ؤوعٚم  ،ا لخٗلُمهما والٍغ

ل ؤو ؤاؾخإحغث زاصمت لهما بال  جها ال حؿمذ لها بدمل ؤخضهما لى٢ذ ٍَى

 الُٟل.لضي  ةؤلاٞغاٍ في مضاٖبخه ختى ال جى٣ؿم ٖاَٟت البىى 

بٗض ؤن ٞا٢ذ خالوجه ٧ل جى٢ٗاجه.  0212اهخهى ؤو٫ ل٣اء لهما في ٖام 

 
ُ
، بلت ٖلى ٦ٟهاؤونلخه للمؿدكٟ  و٢بل ؤن ًجز٫ مً ؾُاعتها َب٘ ٢

 ٣ٞالذ:
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 ي.في ٖمغ  تؽ ؾىؤحمل لُلت ع ؤ٢ًِذ مٗا٥  -

 .واها ٦مان بـ لؿه وعاًا قٛل للٟجغ -

 .مٗا٥ ٕ الِٟـ تهًٟل ناخُ -

 .ماشخي ؾالم -

 

 

 

 

*  *  * 
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ا( في ٢ؿم حغاخت الخجمُل في مؿدكٟ  ا )هاثب  ا م٣ُم  ببغاهُم ٌٗمل َبِب  

. الُبِب اإلا٣ُم )ؤو الىاثب( هى ؤو٫ صعحاث الٗمل يالىهغ الجامع

ا في جسههه بلى حاهب ؤهه ُٞٗخبر مخضعب   ؛الخسهصخي في مجا٫ الُب

اًت اإلاغضخى اإلاذجىػًٍ باإلا ؿدكٟ  ٖلى مضاع ًدمل ٖلى ٖاج٣ه ٖبء ٖع

ياٞت بلى اؾخ٣با٫ الخاالث الُاعثت وخاالث الُٗاصاث الساعحُت ب ،الُىم

 
 
 .لضبٖما٫ الىع٢ُت.. ًٖ ألا  ومؿئىال

ض ٖلى طل٪ الىٓام ِق  ٞالىاثب  ت،به الٗؿ٨غي في اإلاؿدكُٟاث الجامًٍُٗؼ

ألاخضر ؤو الىاثب الجىُىع )مثل ببغاهُم وػمُله وصٞٗخه دمحم( ملتزم 

٩املت للىاثب ألا٢ضم ؤوالؿيُىع )مثل خامض الظي ٨ًبرهما بالُاٖت ال

بٗام(.ؤما الىاثب الؿيُىع ٞٗلُه  حٗلُم الجىُىع ؤؾاؾُاث ٖمله 

  .وؤؾاؾُاث الجغاخت

ٞةن صعحاث  ،جاب٘ ل٩لُت الُب يوألن مؿدكٟ  الىهغ مؿدكٟ  حامع 

باء في اإلاؿدكٟ  ٌكٛلها ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ومٗاوه هم مً ى ألَا

زهاجي في ٞالىاثب ًغؤؾه مباقغة اإلاضعؽ اإلاؿاٖض )وهى ًمازل ألا  ال٩لُت.

حن( زم ًإحاإلاؿدكُٟاث ألا  باء الاؾدكاٍع  يزغي( زم اإلاضعؾحن )وهم ألَا

 ألاؾاجظة ٖلى ٢مت الهغم.
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  ٗ اب حىاًغ( )٦ىى   ةا ٧الٗاصالُىم ٧اهذ الىىبخجُت ججم٘ ببغاهُم ودمحم م

 ُُ  ومٗهما خامض )٦ىاثب ؾيُىع( ًإمغ ٞ
 
. ٧ان ببغاهُم ٣ًىم بٗمله إُ

اًت اإلاغضخى  .اإلاٗخاص في ٖع

 "..خؼ١ ًا ٖم مُىا"ب 

 توهى في هظه اللخٓ ةمً ٌؿاٖض امغؤة ٖلى الىالص ت٢الها ببغاهُم بلهج 

وبٗض ؤن اهخهى  ،٧ان ٌؿاٖض "ٖم مُىا " ٖلى الخسلو مً اوؿضاص قغجي

ىن ًٖ تيؤزظ الغحل ًضٖى له بؿُل مً الضٖىاث ال  ًدٟٓها اإلاهٍغ

  .ْهغ ٢لب

 " ً   "..ال في يال٫بوما صٖاء ال٩اٍٞغ

ا ٖلى صٖىاث مُىا اإلاٍغٌ اإلاؿُخي ٢الها له دمحم ػمُله اللضوص م٣ٗب  

ا صوم   ين ه٣اقاتهما جيخهؤلُه بُٛٔ ولم ٌٗل٤ ألهه ٌٗٝغ بٞىٓغ  ت،الضًاه

٤ مؿضوص ا ٧ان ٞلِ  ،بلى ٍَغ  ً ال  م  و٢ا٫ لىٟؿه بن هللا ٣ًبل صٖىة اإلآلىم ؤ

 ٣ًبل ص
ُ
ن آلاًت ال٣غآهُت في مى٠٢ ؤه في مدىت، زم ٖىة عحل ؾاٖضج

 :وال ج٣اؽ ٖلى هظا اإلاى٠٢ زم وحض هٟؿه ٣ًى٫  تال٣ُام

 ي.هخًٟل َى٫ ٖمغ٥ ؾُخ -

  .ؾُبىال٪ الٗم٤ ًا ٖم اللُبرالي -

-  
ّ
 قٝى ص٧اجغة الخسضًغ.. بض٫ ما خامض ًجز٫ ومُال٢حهىمل َُب عوح ًال

ّٓبُىا اخىا الاجىحن   .ٍو
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اًت مٍغًه طهب بلى م٨خب ألا  نؤبٗض  َباء ل٨ُمل اهخهى ببغاهُم مً ٖع

ؤٖماله الىع٢ُت في ملٟاث اإلاغضخى وهي حؿتهل٪ ؤ٦ثر مً هه٠ مجهىصه 

 .الُىمي

 "ًا ص٦خىع؟ تم٨ً ٧لم"م

امغؤة  يالتي ججالـ َٟلتها اإلاذجىػه بىخضة الخغو١ وه« تؤم هال»٧اهذ 

ا مً ؤي شخيء ولظا ٧اهذ صو 
 
٦ثر مً ؤا جثحر ق٣ٟخه م  لم ٌُٗها الؼمان خٓ

  ت.ابىتها اإلاٍغً

 ؟ًهبزحر.. ٖاوػة  -

م حٗاَٟه مٗها ٧ان مداولت الجبإ جل٪ ال٣اٖضة   عصه الجاٝ هظا ٚع

٧ان صاثم الظي غيها ٖلحهم خامض الىاثب الؿيُىع التي ًٟ تالهاعم

ؾىٝ ٌؿتهل٨ىه٪ في  الخإ٦ُض ٖلى ؤه٪ لى ٖاملذ الُٗاهحن واإلاغا٣ٞحن بىّص  

ا "لخٓاث. ٢ زضم الُٗان بًمحر بـ ما جسلحهىف ااٖضجه ألاؾاؾُت صوم 

  .ه"ّؿ ٗ٪ ِخ ٌؿم  

ـ ػي ما اهذ  - ؤها بـ ٖاوػة خًغج٪ جىصخي الض٦خىع خامض ٌٗاملىا ٦َى

 ت٦ضه ما خًغج٪ بخٗاملىا بمىخهى الُُب ،بخٗاملىا.. هى لُه بُٗمل ُٞىا

ـ بغيه  .ٖىضه هما هى بُٗاملىا ػي ما ه٨ىن بيكخٛل‘ ،وص٦خىع دمحم ٦َى

 :و٢ا٫ لها ةوصوص تلحها بابدؿامبهٓغ  

 ت.م هالؤخايغ ًا  - 

  :ؤعصٞذ ٢اثلت
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  اصخُذ بـ ػي ما ب٣ُىلى  ةمً بلض واخض ااهخى  -
ّ
واهذ ٦مان  ت،بالبًُ ٢ال

  .وهللا اقُغ مىه

  ٗ   :ا الًٛب٢لب سخىخه و٢ا٫ لها مخهى

-  ُّ غ٥ ياهت تزالم ًا ول ل في ال٨الم وعوحي ٖلى ؾٍغ  .مخ٨تٌر

اءه الظي ًمسر  بٗض  ؤن ٚاصعث ابدؿم لىٟؿه بٗض ؤن ؤعيذ ٧لماتها ٦بًر

  ُ ا، ؾغح ببهغه للخٓاث زم ؤمؿ٪ هاجٟه به خامض بالٍ ال٣ؿم ًىم

  :الظ٧ي و٦خب ٖلى نٟدخه ٖلى الِٟـ بى٥

ؤم ؤجها هبت مً هللا ال  يللٟسغ والخٗال امثاع   ت"هل ج٨ىن ؤزال٢ىا الُُب

  ين هضعؤًجب 
 
  ؟ٞحها ًٞال

 
لىا ٖلحها.. بن بِ م ؤهىا ُح ؤا ازخُاعها هل هي خ٣

 
 
وجغبِخه  الصسو ٨ًىن خؿً السل٤ وعُٞ٘ الؿلى٥ هدُجه حُىاجه ؤوال

  ُ  زاه
ُ
 .ل٣ه وال ًٞل"ا ٞال زُاع له في ز

زم  توهى ًدـ بٟلؿٟخه التي َٟدذ ٖلى الهٟد "للبىؾذ"هٓغ 

 ،هامذ وخامض هىا ًا ٖم الٗم٤ُ تالخٗل٤ُ "الخال يوحهه خحن عؤ انٟغ  

 .هههههه" ته الٟلؿٟحٗالى ب٣ه وعٍّ 

 

*  *  * 
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 ؟.. لؿه حايةعث ًا ُٞلؿىٝ الٛبر هى   -

وهى ًساَب ببغاهُم هاثبه  ت٢الها خامض )الىاثب الؿيُىع( بجضً

ا وهى ٌٗخظع  ،الجىُىع 
 
٣ت حٗلذ وحه ببغاهُم ًخٟهض ٖغ٢ ٢الها بٍُغ

 
 
 :٢اثال

 .ل ٦خابت الخظا٦غمٗلل انلي ٦ىذ ب٨مّ    -

٘  هؼ    خامض عؤؾه وهى ٚحر م٣خى٘ بذجخه وبالُب٘ ؤنضع خ٨مه الؿَغ

ضه بإن ًتر٦ه ٣ًىم ب تبإهه لً ًضزل بلى الجغاخ ا حغائها مىٟغص  ةالتي ٖو

٣ه اإلاٗخاص ..جدذ بقغاٞه واؾدبضله بؼمُله باء ة وهي الٍُغ ل٣ٗاب ألَا

 ألانٛغ.

ى١ َا٢ت ؤي الىاثب الجىُىع )مثل ببغاهُم ودمحم( ٣ًىم ب٨م مً الٗمل ًٟ 

 
 
م شسو ٖلى الخدمل وال ٌصجٗه ٖلى طل٪ بال ؤهه ًإزظ ٞغنت في حٗل

ا حغاخاث ٦ثحرة في ؾً مب٨غة، ولظل٪ خحن حؿاٖضه في ؤن ٣ًىم مىٟغص  

غ  لخهان 
ّ
بةحغاء حغاخت حضًضة ٖلُه ٞإهذ ٦مً ٌُٗي ٢ُٗت ؾ٨

 
 
ل.ؤعه٣خ  ه في نٗىص مىدضع ٍَى

   ٗ ٤بٗض طل٪ ٢ا٫ له مخهى  :ا الٞغ
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 ؤها ب - 
 
 تالخاهُ تويل خالت ٢ُ٘ ألاوجاع في ألا غيه هؿخجضٕ مٗا٥.. صز

 ي.واقخٛلها.. ببىج مىيع

 ،بالُب٘ هى ٌٗلم ؤجها خالت بؿُُت وؤن ببغاهُم ؤحغاها ٖضة مغاث وخضه 

وؤجها ال جىاػي خالت ٢ُ٘ الغؾٜ التي )ٌكتهحها( الىىاب في مغخلخه جل٪ 

 والتي خغمه مجها للخى.

٧ان ًدـ  ،ابما ٧لٟه به وب٣  هى في اإلا٨خب وخُض  اههٝغ ببغاهُم ل٣ُىم 

ٞاألو٫ ببغاهُم ٌِٗل في صوع  ؛ب٤ًُ قضًض مً هظًً الىاثبحن الجىُىع 

اإلاث٠٣ والغوماوسخي الخالم وناخب ال٣لب الخىىن الظي ًدخىي 

ما٫ التي ٩ًلٟه بها والثاوي دمحماإلاغضخى واإلاٗظبحن و٦ثحر    ،ا ما ًيسخى ألٖا

ومخمل٤ ًداو٫ ججاوػه والخدضر مباقغة   ٦ثر مً اللؼومؤ "ٞهلىي "

 .للمضعؾحن وألاؾاجظة

ا. ٧اهذ  ب  جظ٦غ ؤو٫ ؤًامه في ٢ؿم حغاخت الخجمُل مىظ زالر ؾىىاث ج٣ٍغ

ٖلى ٖىابغ اإلاغضخى ٣ٞض ازخاع هظا الخسهو  نضمخه ألاولى خُىما مغ  

 
ّ
هٟؿه بٗمل ز٠ُٟ وممخ٘ وبجغاخاث مثل قِٟ الضهىن  يوهى ًمج

حرهزضاء بالؿوهٟش ألا ال٨ىه وحض ال٣ؿم ممخل ،ُل٨ُىن ٚو
 
بمغضخى مً  ئ

 .زغي ؤهىُٖت 

ًدخاج اإلاٍغٌ بلى  ،ر ٖجهم وال خغجمغضخى الخغو١ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ خّضِ  

اًت ٖكغة مغضخى في هٟـ الى٢ذ. بياٞت بلى مغضخى  مجهىص ؤقبه بٖغ

والُٗىب السل٣ُت  تبناباث الُض وخىاصر الُل٤ الىاعي وال٣غوح اإلاؼمى

 .و.. و.. و
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ل بم ٖمله في حؿل و٧ان ٖمله وهى هاثب حىُىع ال ٌؿمذ له  ،0212بٍغ

  ُ ٦ثر مً ؤعب٘ ؤو زمـ ؾاٖاث وال ًظهب بلى مجزله بال ؤا بالىىم ًىم

جم ٣ٖابه بالخغمان مً بحاػجه  ةن وطاث مغ ،٧ل ؤؾبىعي تزمِـ وحمٗ

 اإلاؿدكٟ  قهغ   فيلسُإ جاٞه ٞب٣  
 
 .ا مخىانال

ىق٪ ٖلى بجهاء ٞترة هُابخه بٗض ؤن ا٢ترب مً ً 0212ن وهى في ؤو٫ ؤًام آلا 

ياٞت بلى ٖام ٢ًاه في الخجىُض ب ،بجمام ؾىىاجه الثالر ٦ىاثب في ال٣ؿم

 بضؤه بٗض ؾخت ؤقهغ مً بضاًت هُابخه.

 ؟"ًه ًا مٗلم م٨كغ لُه"ب

  :٧ان ػمُله هاثب الخسضًغ ٌؿإله ٖىضما عؤي ججهمه وؤ٦مل ؤ٦مل ٦المه 

م اجها ٧ان مم٨ً جسلو ببىج مىيعي تًه ًا ٖم هُمخل٪ الخالب -  .ٚع

ببىج مىيعي ٖاوػها  تزلُذ الىاص ٌكخٛل الخاهُ تمل ٦ٟاً ،هدؿخٗبِ -

هب وؾذ ؤوجاع وكخٛل ان ٖو ببىج  ٢ُ٘ في الغؾٜ هُخهلر ٞحها قٍغ

 .ًا ٧اٞغ يمىيع

 :ن ٌُٗض ؾاالهؤ٢بل  ضخ٪ بهىث ٖا٫   

 ؟ًه اللي مًا٣ً٪بال صخُذ  -

اوػًٍ الخغ١ ومل مهىُحن الىاخض ٖلى مِٟل ٖىضي حىػ حىاًغ ٖ -

 ٤ زغوحه.. الىاخض ٧ان ٞا٦غ هٟؿه هحرجاح َل٘ بِكُل مً وعاهم زىاٍػ

 .للغ٦ب

 ؟اػاي ٌٗجي - 
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  ي٧ل ًىم الاق -
ّ
 تبؿبب ٚلُ يبهضلجٍىاصًلي و ً ؤؾخاط مضعؽ مؿاٖض وال

 .٨ًىن خض ٞحهم ٖملها

 
  ُلهػم٣ٞام  تا بغؾالؾاٖتها نىث جىبُه هاجٟه الظ٧ي مسبر   عن 

 
 :٢اثال

 .ب..  ِٖل ًا ٖم وبالف اخىاآؾِب٪ م٘ الىاحـ ؤ - 

التي حٗمل مٗه في مؿدكٟ   تمً صٖاء اإلامغي تٞخذ حهاػه وعؤي عؾال

ُ  ؤابً عقض وهى مؿدكٟ  زام ًبِذ ُٞه مغجحن  ا خحن ال ٨ًىن ؾبٖى

  ُ  .ا في اإلاؿدكٟ  الجامعيهىبخج

 ؟حمٗا٥ امباع  ةاللي ٧اهذ ٢اٖض ةمحن ًا ؾُضي الخلى  -

 .هل٪ؤما٫  يبهت -

ل  -  .إلاا ل٣ُخ٪ بخطخ٪ مٗاهاي ًه اللي يا٣ًجببالغاخت َُب.. مٗٞغ

ؤها وا٣ٞذ هب٣  اصخاب ٖكان اؾاٖض٥  ،ًه مل ٖاًؼ هُلبب٣ىل٪  -

 ي.هلؤ يجبٗضي ًٖ الخماع بخاٖ٪ مل ٖكان ج٣غف

 ت.ؾٟآَب  -

لخض  ت٦ضه وشسهِخ٪ يُٟٗ تهخًٟلي هاًٟ يما جخإؾُٟلِل.. هى اهت -

 .امتى

 ؟مال٪ بـ -

كتري ٩ُٞي بغاخخه.. ا٢ٟل ؤهي - صلى٢تى  يهُاٞخ٪ صي اللي بخسلُه ًبُ٘ َو

 .ٖىضي قٛل
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ال ٌٗلم ؾبب زىعجه ٖلحها ٖلى وحه الخدضًض.. خ٣ا هى ًم٣ذ يٟٗها 

ا والتي ناعث ٖام   07. صٖاء طاث ا٫تاإلاثحر للُٛٔ ؤ٦ثر مً بزاعجه للك٣ٟ

ً بٗض ؤن ماثؤعملت مىظ ؤ ػوحها ؾاث٤ اإلا٨ُغوبام في  ن ٧اهذ في الٗكٍغ

 .خاصر ٖلى الصخغاوي 

ي ؤا.. ٢هت خبهما جسلى مً ابخالها هللا بٗضها بغحل ؾُُغ ٖلحها جمام  

ا ومتزوج.. ٌؿخٛل خبها له ب٩ل الُغ١ وال هى ٨ًبرها بثالزحن ٖام   ؛مى٤ُ

 ٌٗضها بإي شخيء وهي مخمؿ٨ت به و٧لما جغ٦ها ٧اهذ هي التي حؿعى بلُه.

ٖاص٫ و٧ان مً يمً الكغ٧اء اإلاال٨حن إلاؿدكٟ  ابً ٧ان الغحل اؾمه 

لُه خامض وحٗمل به صٖاء.. عحل واؾ٘ الثراء بعقض السام الظي ًظهب 

بِب باَج ٠ٍ ًىبئ بمظا١ خغّ  مكهىع وحض ٞخاة قابت طاث ٢ىام مٛغ   يَو

خىلها وؤ٢ىٗها ؤهه ًدبها ٞإؾلمذ  لهعم  خبا ،ًٟخ٣ضه عحل في مثل ؾىه

 له ٢ُاصها. 

 خاع ٦ثحر  
 
هم ٢هتها وؾبب خبها الكضًض له وعياها بإن ج٨ىن ٖلى ا في ٞ

هامل خُاجه في الى٢ذ الظي جضوع هي في ٞل٨ه.. هل الؿبب هى جل٪ 

التي ٖاقذ ٞحها مً مهاخبتها له وهى الُبِب  تالاحخماُٖ تالهضم

التي  ةال٣ٟحر  ةوهل جسُلذ هٟؿها جل٪ الٟخا ؟طو الؿُاعة الٟاعهت يالٛج

باها مىظ ؤجها ٣ٞضث ٍى٣لها مً الخًٌُ لل٣هىع.. هل ألًىدكلها ألامحر و 

 م ألؤ ؟َٟىلتها وجغي ُٞه ألاب ٢بل الخبِب
 
ا في جها ال جغي لىٟؿها خٓىْ

.. ٧ل هظه اإلابرعاث في هٓغه ال جبُذ لها ٧ل طل٪ تعملؤجها الغحا٫ زاهُت أل

 .ال٠ًٗ والسًٕى
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  هى ؤن ٌؿاٖضها وؤن ًسغج مٗها لِؿغي ٖجها ألجها ل  بِ هل ٢

 
ا جثحر خ٣

 ؤق٣ٟخه 
ّ
 انعبما الؿبب ة..هٟؿه بيُل ههِب مً ؤهىزتها الٟاثغ  يم ؤهه ًمج

  ٗ   ؛ام
 
خمجى ؤا ل٨ىه ًدؼن مً ٞهى لِـ مال٧ ا ٍو ن جسغج مً جل٪ ؤحلها ٦ثحر 

 .تالضوام

صزل ٖلى  .هماحزغج مً ؤ٩ٞاعه و٢ام لُخاب٘ الىاثبحن الجىُىعًٍ في ٖملُخ

ُل الٗهب اإلا٣ُٕى في عؾٜ ؤوق٪ ٖلى بجهاء جىن٢ض دمحم ووحضه 

 "ٞا٫ له بٟغاٙ نبر ،اإلاٍغٌ

ُ   تٞ٪ الٛغػ اإلاٟٗى -   ي.ِ الىجغ صه جاوصي وز

 ؟لُه ًا ص. خامض مل ٖاحبا٥ - 

-  
ّ
 . و وما جخالمًلبظمخ٪ اهذ م٣خى٘ بحها.. زل

التي بها ببغاهُم ووحض اإلاٍغٌ ًب٩ي  تزغج مً ٖىضه وصزل للٛٞغ

 زىاء زُاَخه لؤوببغاهُم ًىاؾُه 
 
 :جغخه ٣ٞا٫ مدؿاثال

 هى الُٗان صه بُُِٗ لُه هى خاؾـ.. مخضلىف بىج ٦ٟاًت ؟؟ -

 .. .أل صه ؤنل اٞخ٨غ ابىه وبُُِٗ ٖكان -

ع٦ؼ ًا ص٦خىوووع في قٛل٪ وما جخ٩لمل م٘ الُٗان وحٗالى اإلا٨خب بٗض ما  -

 .جسلو

 
 
 :طهب بلى م٨خبه وبٗض ٖكغ ص٢اث٤ صزل ٖلُه ببغاهُم ٢اثال

ى   ةحل صه ابىه هى اللي يغبه بمُى ن الغابجهض١  -   .عهٖو
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اح مل ع٦ؼ في قٛل٪ اهذ حغ   ةبجي ٢لخل٪ مُِذ مغ ا .. ًايواها ما٫ ؤم -

 .مُُباحي

-  
ُ
ـخًغج٪ ق  .ٟذ الكٛل و٢لذ اهه ٦َى

-  
 
ـ مُٟٛغل٨ل اه٪ جخهاخب ٕ الُٗان وجىضبله.. عوح صز ل ٦ىهه ٦َى

 .اهذ بخٛحرلهاال٢ُ٪ بدخ٩لم و ؤخؿىاث للُٛاع واًا٥ اجي  تالُٗاه

 

 

 

*  *  * 
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- 2 – 

 
 "بآالىاحـ "ويٗذ صٖاء هاجٟها في حغابه بٗض ؤن ؤجهذ مداصزتها ٖلى 

ت الخمٍغٌ في مؿدكٟ  ابً عقض الضول .م٘ خامض  ي٧اهذ ججلـ في ٚٞغ

 الظي حٗمل به مىظ ٖضة ؾىىاث وبؿببه اؾخ٣الذ مً ٖملها الخ٨ىمي.

غة خاعة مً ؤٖما٢ها جداو   غث ٞػ ن حٗلم ما الظي حٗلها ؤ٫ حاهضة ٞػ

حؿإله ًٖ جل٪ التي ٧ان ًجالؿها، هي بالخإ٦ُض ال حٛاع ٖلُه ٞٛحرتها ٖلى 

حرتها مً مٛامغاجه ؤلاياُٞؤٖاص٫ مً ػوحخه جغه٤  حؿتهل٪  تٖهابها ٚو

 
ّ
ا هى ؤجها جسصخى ما جب٣

 
ن ؤ  مً مسؼون الٛحرة لضحها؛ ما يا٣ًها خ٣

 خىلها. ضحخىالحها والبالاؾخمإ زغي ُٞخى٠٢ ًٖ ؤًيكٛل خامض بٟخاة 

جها بإا خؿاؾها صوم  بخاؾِـ اإلاًيُت ٖلى ٧اهلها.. ًا لث٣ل جل٪ ألا 

ا في خُاتها بٗض  ن خ٨ذ له ؤمدخاحت لىحىص عحل في خُاتها؛ ؤصزلذ خامض 

زٟاء بٌٗ الخٟانُل التي ال بًٖ ٧ل شخيء في ٖال٢تها م٘ ٖاص٫ )م٘ 

ا ؤن جبخٗض ًٖ ٖاص٫ وحِٗل ع  ج٣ضع ٖلى عواًتها له( وبٗض ؤن هصخها مغا

 لىٟؿها.

ا ؤن ج٨ٟغ بالخب وجدغع هٟؿها مً ؾُىجه. الخب  ًُلب مجها صوم 

طا حٗاعى م٘ ؤؾلىب خُاج٪ ؤو ٦ما بباليؿبت لخامض ٦ًٛغوٝ الٓهغ 

وحب اؾدئهاله    ( interfere with your life style) تهجلحًز٣ًى٫ باإل 

ا.   ٞىع 
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ُهـ صٖاء اإلادلى٫ ًا مِ  يلى ؾمدت -  ؟ٖىض ماما زلو مم٨ً جُجي حكٞى

 ة.واخض تخايغ زاهُ -

٢امذ لخخاب٘ اإلاٍغًه وهي جخظ٦غ خحن ٖغى ٖلحها خامض ؤن ٨ًىن حىاعها 

  ٗ ا لخمًُت الى٢ذ في ؤي م٩ان جدبه. هي ال حؿإ٫ هٟؿها وؤن ًسغحا م

ا إلااطا ًٟٗل طل٪ بٗض مً مجغص ؤٞىٓغاجه جيبئها ؤهه ًسُِ بلى ما هى  ،٦ثحر 

 .م٩ان مٟخىح الجلىؽ في

٨ىن  مً صازلها ال حؿدبٗض بل وجخمجى ؤن ًى٣لب السخغ ٖلى الؿاخغ ٍو

ن اهٟهلذ ٖىه، ٞالغحل خحن ٌؿعى وعاء بهى بضًل لٗاص٫ في خُاتها 

 
 
 امغؤة و٢خ

 
ال بج ا ٍَى ٣ًإ بها والؾخ٣ضامها بلى ال٨ثحر مً السُِ لئل  يٍو

ا ما ًيخهي به الخا٫ للى٢ٕى في خبا  لها.ثمسضٖه ٚالب 

جمخمذ بظل٪  " لُه يٖاص٫ ملُمج ت٦ضه ؾاًب تال هُله ؤوّما٫ إلاا ؤها ٞالخب"

ً ًت  تلىٟؿها وهي جىهي حُٛحر اإلادلى٫ للمٍغ والتي جهاصٝ ؤجها مٍغ

ىضما وحضث ؤن هخاثج الخدالُل السان .ٖاص٫ وحضث  ،بها ٢ض ْهغث تٖو

 بالٚه بالىخاثج.بجها ٞغنت لخ٩لم ٖاص٫ بذجت ؤ

"مخد٨م واهذ  ته خالها مٗه بإٚىُت لُُٟذ حكبّ ا ٧اها لًٟٗها؛ صوم  جب  

الخ٣ُذ  .بُٗض" ٩ٞل ما ًدضر خىلها جترحمه بلى شخيء ًسو ٖاص٫

 :ؾماٖت هاج٠ اإلاؿدكٟ  لخُلبه

 .ؤها صٖاء جدالُل مضام هاهض ْهغث ،ص٦خىع ٖاص٫ -

 ؤ-
 
 ؟ًهبهى اخىا ٦ىا َالبحن  ،ـًا مِ  هال

٣ت ٦المه ؤهبإتها بإهه في البِذ وؤن اإلا٩اإلا  ت.ؾدؿخمغ عؾمُ تٍَغ
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  ي.خًغج٪ ٦ىذ َالب بي حصخى وبي حصخي حصخ -

 !هجلحزي صه ًا مغسخيب -

٣ت ه٣ُها لل ، pt) تهللذ ؤؾاؾحرها ٖىضما ٢ا٫ طل٪ ألهه ال ٌسسغ مً ٍَغ

ptt )  طا ٧ان وخضهبال ب. 

 ٢ٟل واَلب٪ مً اإلاىباًل ؟ؤ -

 ي.ام وزاعحه صلى٢تهي في الخم   ،مل هُىٟ٘ -

  .وي ؤ تحٗباه تخالَب مل هدكُجي.. ال -

  يصه اهت -
ّ
 ؟ الُٗاهتوال

ك ،ها ٧ان ٢هضي ٖلحهااخىا الاجىحن وهللا.. بـ ب - ًضحها بفي  تالؿذ الٖغ

 .زالو ةػاًض

 .ؾالم ..هكٝى ٦ضه -

 ت.ويٗذ ؾماٖت الهاج٠ وهي مبدؿمت ابدؿامت ٍٖغً

 ؟ؾىاه٪ ٦ضه لُه امال٪ ًا بذ مبِىالى -

 .ض٣ًاتها٢غب نؤ٧اهذ ؤمل ػمُلتها في الكُٟذ و 

 .نل ٖاص٫ اخخما٫ ًُجيؤ -

م اه٪ خلٟتى لي اه٪ هدؿخج ي.. جال٩ُ٢ي اهتتًا بيذ الهبل -  ياللي َالباه ٚع

 .هى ًُلب٪

ها تبخاٖخه حٗباه توهللا الخال -  .و٧لمخه ٌكٞى
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-   ُ  .ن قاء هللا ما ًجِلبؤها ًا..  اٖل

 
ٗ   عن   تاهُز تن جً٘ الؿماٖؤ٢بل  ا ومغث زىان  الهاج٠ ٞازخُٟخه ؾَغ

 :م٨ٟهغة يوه

 .هى مل حاي وهُبٗذ الىاًب بخاٖهؤٞحها ًا بىػ ال٣ٟغ  يهبرح -

ًؤٚحرث  والتي حِٗل  تمل مجغي الخضًث بؿاالها ًٖ خالت والضتها اإلاٍغ

 .زىتهابن جؼوج ٧ل ؤمٗها صٖاء وخضها بٗض 

 .خؿًؤوهللا ب٣ذ خالتها  -

 ي،ٖاص٫ لً ًإح٢التها بلهجت مى٨ؿغة بضا مجها ؤجها ما ػالذ مخإزغة ألن 

 :٣ٞالذ ؤمل

ًلمى٥ مً جدذ ٢ُغ ًا  يلهب.. هللا ًسغبِخ٪ ًا ٖاص٫  ٨ٞ٪ ب٣ يًا بىت -

 .بُٗض

 .ره ٖلُا ٦ضهًه اللي ٚح  بٟسخي اٖٝغ خغام ٖل٩ُي.. ؤها بـ هِ  -

  ت.٢ىل٪ بهغاخؤ -

ؿاٖضها ٧لما ؤوق٨ذ ٖلى  ٧اهذ ؤمل هي الخاثِ الظي جغ٦ً بلُه َو

ًتها مً هٟؿها والًِٛ ٖلحها ختى التهاوي.. اؾخُاٖذ ؤمل خما

بال ؤجها  تا وعٚم قغوَه اإلاجخٟن ججٗل ٖاص٫ ًتزوحها ؾغ  ؤاؾخُاٖذ 

 .وا٣ٞذ

  ُ ال٣ٗض وؤن ال  يا م٘ اخخٟاْه بيسستاقتٍر ٖلحها ؤن ٨ًىن الؼواج ٖٞغ

 
ُ
مؼ١ ال٣ٗض مغ ؾغ  ألا  يب٣ِ جدمل مىه وؤن ج طا با و٢ا٫ بهه ؾُُل٣ها ٍو
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 خض  ؤزبرث ؤ
 
الخا٫ ما ٣ًاعب  هاؾخمغا ٖلى هظ .٨ًا لم ًا و٦إن قِئ

 ا وهي ال جضعي ما الؿبب.الٗامحن ختى بضؤ حهملها وال ٩ًلمها بال هاصع  

ٖلى ؤجها لها هه ٧ان ًىٓغ ؤا و ن الغحل لم ٨ًً ًدبها ؤبض  ؤ٧ان جٟؿحر ؤمل 

ا مٍغٌ  هوالغحا٫ في مثل ؾى تالكهُ تَب٤ مً البؿبىؾ ٌكبهىن ٦ثحر 

خدمل  ت،البؿبىؾ يالؿ٨غ خحن ٌكخه ٣ٞض ًإ٧ل مجها مغة وازيخحن وزالر ٍو

اجه مً ألا اصة حٖغ ًُ في ؾبُل طل٪ ٍػ عها١ اب باإل ه  وؿىلحن. ل٨ىه بٗض ٞتره 

بخٗض ٖجها. توتهاحمه اإلاًاٖٟاث ُٞٗاٝ البؿبىؾ  ٍو

ولىال  ت،هما هى ٧ان ٖاوػ٥ مدُٓبخبدُه  ي.. اهتتبؿبىؾ ًا.. يٞهمت -

 .ؤزخ٪ ٧ان ها٫ مغاصه مً ٚحر حىاػ

 ت؟وإلاا هى ٦ضه مُل٣ىِل لُه و٢ُ٘ الىع٢َب  -

-  
ّ
ؾىص صه ؤها اه ٖل٩ُي.. ًا جهاع ٖكان جًٟلي جدذ عحلُه ًم٨ً هٟؿه تهٟ

 يلهبؾبذ البىجاؾُىم مخٗل٤ للُٗان واإلاٟغوى ؤو٢ٟه إلاا ًسلو ههه.. 

 .جىل٘ بجاػ ًا ٖاص٫

َلٗذ نض٣ًتها بٗض ٖلى م٣ابالتها م٘ خامض ألجها ؤلم ج٨ً صٖاء ٢ض 

ٗ  جسصخى عص ٞ جها ٧اإلاؿخجحر مً الغمًاء بالىاع با ٗلها وؾخ٣ى٫ لها َب

جها ال حؿمذ له باؾخسضام ا ٞهي صاثمت الصجاع مٗه ألٞإمل ال ج٣ُُه ؤبض  

م مً  يالهىث الٗال هه في ٚحر الٗمل ًدباؾِ مٗهً في ؤمٗها بالٚغ

ٗاملهً حُض    ا.الخضًث َو

 :ؤمؿ٨ذ الهاج٠ وؤعؾلذ بلُه عؾالت

 .مىٟؿ٨ل جغوح ؾُما -
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 ".ملِل ٞحها زااااالو"ن ًإجحها الغص  ؤمًذ ص٣ُ٢خان ٢بل 

 .َب هخ٣ابل في اي خخه..  ؤها ػه٣اهه مىث -

 .مم٨ً هخ٣ابل هُٟغ ؾىا ٢بل ما اعوح ي،زالم ؤها ب٨غه الهبذ ٞاضخ -

 .ؾالم ..ماشخي ًا بغوـ 

 ت.ًا بغوـ!!! هخًٟلي َى٫ ٖمغ٥ بِئ -

 .باي ..مى٪ تم٣بىل -

 

 

*  *  * 
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بٗض ؤن  تاب ًددسخي الكاي وهى ٌؿخمخ٘ باللخٓحلـ دمحم في م٨خب الىى  

٦بري له  تحغاء ؤو٫ حغاخةوؾظاحت ببغاهُم ألن ٣ًىم ب ت٢اصجه الهضٞ

ب هى طال٪ ؤلا مىٟغص   خؿاؽ ٚامغ بخؿاؽ الظي ًيخابه هظه اإلاغة ا.. ٍٚغ

وؿان وخحن جدـ في بخحن جمؿ٪ ؤهامل٪ بمهحر  ةوال٣ى  تبالؿلُ

 ؤه٪ الُض التي ؤعؾلها هللا لخهلر ما ؤٞؿضه البكغ في نىٗخه.صازل٪ 

ا ٢ضمُه ٖلى ٦غسخي نٛحر خحن صزلذ ٖلُه ا ٖلى عاخخه ممض  ٧ان حالؿ  

ً  .قحًر

 .زض و٠٢ اإلادالُل للُٗان صه ص. خامض ب٣ُىل٪ -

٣ت ٦المها، ٧اهذ بجىاو٫ مجها مل٠ اإلاٍغٌ وهى ًىٓغ  لحها بُٛٔ مً ٍَغ

ا ٣ًى٫ في هٟؿه مٗغوٞت باؾخ٣امتها و٧ان صوم   ٞخاة ؾلُُت اللؿان ل٨جها

 ن اؾخ٣امتها هظه بؿبب ٢لت حمالها ولؿاجها الؿلُِ.ب

ا وؤجهً ملُئاث ؤ٧ان في صازله ٌٗخبر  ن ٧ل اإلامغياث مً َب٣ت ؤ٢ل ٦ثحر 

 بوبن ٞٗلذ  ،نلبالكغ و٢لت ألا 
 
هما ٨ًىن بؿبب ةا ٞا َُب  خضاهً قِئ

ىاصي اهخٓاعها إلا٣ابل ما؛ ل٨ىه ٧ان ًخٗامل  مٗهً ب٨ثحر مً التزل٠ ٍو

لبهً بل٣ب "مِ  ٗخبر ؤن هظا هٕى مً الخ٣ُه في الخٗامل م٘ الكغ أٚل ـ" َو

 .ال٩امً ٞحهً
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ؤزظ ٨ًخب في اإلال٠ و هي وا٢ٟت جيخٓغ اهتهاءه خحن صزل ٖلُه ؤخض 

 
 
 :اإلاغا٣ٞحن ٢اثال

ِ لى ؾمدذ ًا يا٦خىع ٢ىم اصّ  -
ّ
ا مؿ٨  .ًي الزٍى

ِ ب -
ّ
ا مؿ٨ ـ ،صي ًًه ٢ىم اصي الزٍى  .اج٩لم ٦َى

  تالجاً ةاإلاغ  ،خايغ ًا ٖم الباقا -
ّ
  .م واها صازل ا٧لم٪ ٢ىم ب٣هٗٓ

ـ   في صازله ؤن هظا اإلاغا٤ٞ مً ؤصخاب الؿىاب٤ وؤهه بطا اٖخضي  ؤخ

  .ؤ مً لهجخه مٗهمً بالُب٘ ٞهض  ٖلُه ٞلً ٌؿٟٗه ؤٞغاص ألا 

ِ  تهبٗذ خض مً اإلامغياث ًضًله خ٣ى -
ّ
 .خايغ تىمؿ٨

-   
ّ
 ...  اهجؼي ٦ضه مخبر٢لِلياهت يحٗال تبلؤ ًا َب ًال

ً و٦كٟذ إلادمض في جل٪ اللخٓت ًٖ ؤهمُت لؿاجها  اخمغ   وحه قحًر

  :الؿلُِ وهي جغص ٖلُه ٢اثلت

ا مً هىا مل٨ل ٞحها -  زلُ٪ حىب ازى٥ وبٗضًً  ،وٗم وٗم.. عوح ًا ازٍى

 .ا٠٢ ٖض٫ ٦ضه واهذ بدخ٩لم

 .ًلال بـ اهجؼي  ،خترام للباقامل هغص ٖل٩ُي ٖكان ٖامل ا ةٖلى ٨ٞغ  -

ه ودمحم ًىٓغ بلحها وهى مىبهغ  :٢الها وزغج مً الٛٞغ

 ؟مىه تمل زاًٟ ياهت -

-  
ّ
٦ُض ٞهم ان ؤمخله ٦ضه ًا ص٦خىع دمحم صي ُٖا٫ جساٝ مخسدكِل.. إلاا ٦ك

 
ّ
 ي.هِؿىجٟىه لى احٗغيل تلوعاًا عحا
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خحن  ،ِئت ٦بِئتهان ج٨ىن مً بؤفي  ةًغي اإلاحز  ةوألو٫ مغ  ..الحها مخعجب  بهٓغ 

ا مً جل٪ الىىُٖت. دمحم ٧ان ًخمخ٘ شسان  ؤا ًغصٕ ٖى٪ ججض هىا٥ ؾبب  

ن الدكاب٪ م٘ هاالء ؾ٣ُلل مً ؤول٨ىه ٌٗٝغ  ت،٢ٍى تببيُت حؿماهُ

 ة.ؤو مُىا تخاع٢ ةخضهم له بماصؤ٢ُمخه و٢ض ًترنض 

 .هاحي جظ٦غجه ياًب٨ُىجُل وعٍض واب٣ ةي الزىه واخضَُب اصّ  -

لب مىه ؤن ًجز٫ بلى اؾخ٣با٫ الُىاعت إلاغاحٗهاصي ٖلُه خا  تمض َو

 
 
 :مٍغٌ في خاصر وهى ًيبه ٖلُه ٢اثال

  تالخال -
ّ
ه وزل ي ٞحها ٦ؿىع في نىابٗه وألاوجاع والجلض مهغي.. اهؼ٫ قٞى

 .الًٗم ًذجؼوه مٗا٥

  ةَب ما هى ال٨ؿغ لى في الهىاب٘.. مم٨ً وكخٛله اخىا وباإلاغ  -
ّ

ي همصخ

 .ًضًىاب

مبُدبىف  اؿى٥ في الخُِ هم  ٞظل٨خ٪ صي بخسلحهم ًلبّ  ،ؾم٘ ال٨المب -

لىهىل٪.. ٢ى٫ لىاًب الاؾخ٣با٫ اه٪ مل  اٌكٛلى  ُّ بالهم بُٗان وهِك

 .هخذجؼه لىخض٥

 خايغ -

ؤؾٕغ السُا هدى الُىاعيء وهى مٛخاّ ٞهى ٌٗلم ؤجهم ٢اصعون ٖلى 

جثبُذ ال٨ؿىع في الاناب٘ وؤن حجؼ اإلاٍغٌ مكتر٧ا ؾخجٗله ٣ًطخى 

ا بحن الخسضًغ والٗٓام ختى الهباح لُدؿجى له بصزا٫ اإلاٍغٌ لُلخه م

 وهم مٗه.
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نابٗه ؤًخٗضي الؿخحن مً الٗمغ و  خحن ونل لالؾخ٣با٫ وحض عحال

ً نابٗه هظا لم ٌكٛل باله ب٣ضع ِؾ ؤمهترؤة بمٗجى ال٩لمه ل٨ً اهتراء 

ونض١  ،في جغجِباث صزىله للٗملُاث يؤهه ؾُٗاو يالغحل الظي ٌٗج

 .لم مً اإلاٍغٌ ؤهه ٌٗالج مً ؤمغاى ال٣لب والؿ٨غي خضؾه خحن ٖ

ن هظا ؤن ًا٦ض إلاضًغ الاؾخ٣با٫ ؤا و ن ًخهٝغ مىٟغص  ؤزُغ له ؾاٖتها 

مٍغٌ زام بالٗٓام واهه ٦ـ )ججمُل( ؾٝى ًخ٨غم بالضزى٫ مٗهم 

ت الٗملُاث إلاؿاٖضتهم في جى٠ُٓ ألا وخحن  ،ٚال١ الجلضبو  توسجلٛٞغ

 :ٓام ٖلُهَغح هظا الغؤي ٧ان عص هاثب الٗ

ا.. اخىا مل هىٗمله خاحه اخىا هىدُه في حبحره واهخى  -  اوٗم ًا ازٍى

 .اللي جذجؼوه

 .الغاحل نىابٗه مٟغومه ،هللا يًا ٖم اج٣ -

 .ٖكان ٦ضه هى ُٖاه٨م اهخم مل ُٖاها اخىا -

نضع الخ٨م اإلاٗخاص في مثل هظه ؤطهب ٦الهما إلاضًغ الاؾخ٣با٫ الظي 

 اإلاؿاثل وهى حجؼ اإلاٍغٌ مك
 
خ٣اؾمان مؿئىلُخه زم ٢ا٫ تر٧ ا بُجهما ٍو

 :لهما

ؾ٠.. مل وازضًً ٖلى نىابٗه ومبهِخىف في وقه لؤل  ابهِخى  ااهخى  -

لبان بِكخٛل في م٨بـ واهه ه٣ُٗض قهغ  بال٨م اهه ٖامل ٞى١ الؿخحن ٚو

  ا اجىحن مً ٚحر قٛل..  عوخى احجؼو الاو
ّ
و الُٗان واهذ ًا دمحم زل

 
ّ
هام هُضز غجب م٘ الخسضًغ زالم و له الٗملُٖغويه ٖو ي واخض ؤاث ٍو

  يالخاو، ًخإزغ في مهمخه
ّ
 ي.ٛجًبل

 
 
 :ؤومإ ٦الهما عؤؾه باإلاىا٣ٞت ٞإ٦مل ٢اثال
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الىاؽ صي ٚالبه  يؤها ٖاٝع ان الكٛل ٦خحر ٖل٨ُم بـ نض٢ىو-

 تًام الىُابؤ امً ٦تر الكٛل هخٟخ٣ضو  ابدخٗلمى  اوملهىمل ٚحرها واص٨ًى 

 ي.صي بٗض ٦ضه نض٢ىو

 : و٢ا٫ لهابدؿم دمحم

ض٥ مٟخ٣ضهاف وال اٞخ٨غها مً   -  .ؾاؾهؤًا باقا بـ هي جسلو واٖو

  

 

 

 

*  *  * 
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 ب٣لُل

 
ا ٧ان الجى في مؿدكٟ  الىهغ الجامعي م٣ٗض   ،بٗض الخاؾٗت لُال

ا. اهٟجغث ٢ىبل باإلاؿامحر بجىاع ؤخض الٟىاص١  ةمدكى  تبضاثُ تحض 

ٖلى ٣ٖب ٧ان دمحم هاثب الخجمُل في هظه ا ال٨بحرة واه٣لبذ اإلاؿدكٟ  عؤؾ  

  تاللخٓ
 
ا بحن زالزت مهابحن ٌُٗي لهظا مؿ٨ى ا خاثغ 

 
ى٠ٓ حغح وا٢ٟ ا ٍو

ُلب مً اإلامغي ؤن حُٗي خ٣ىت جِخاهىؽ للثالث وبجىاعه  تالثاوي ٍو

 َبِب اإلاش وألا 
ّ
ؿل حهم َو  ِ الًىء ٖلى ُٖىجهم.ٖهاب ًٟدو ٖو

جىُٓم إلاثل هظه الخىاصر  ٞلِـ زمت ؛ا٧ان اؾخ٣با٫ اإلاؿدكٟ  مًُغب   

ختى ؤَباء الجلضًت الظًً جهاصٝ وحىصهم  ل،ال٨بري وال٩ل ٌؿاٖض ال٩

 . ةَباء هؼلىا للمؿاٖضفي ؾ٨ً ألا 

 ؟اهذ ًابجى هاًب ججمُل-  

و٧ان دمحم ٌٗخبر وحىصهم في هظا  ت،٧ان نىث اخض ؤؾاجظة الجغاخ 

  ٗ ا ؤ٦ثر مىه هاٞ  اإلاى٠٢ م٣ُض 
 
 ا بإي ق٩ل "ػي الس
 
" ٦ما جغصص في تضابال٨ تُل

 .طهىه

  .ًا بُه ةًى ؤ -

  .ج٨مل ُٚاع وحٗالى مٗاًا تَُب ؾِب اإلامغي -
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غ به مٍغًطهب مٗه حغٍ    ناباث ؾىي بلِـ بها  تحىبُؤ تقاب تا بلى ؾٍغ

 :حغح بؿُِ في ؾاٖضها ؤقاع لجغخها وهى ٌؿإله

حٗٝغ جسُُلها الجغح صه وال ججُب خض مً اإلاضعؾحن اإلاؿاٖضًً اللي  -

 .مٗا٥

-   ُ  .ُه صه حغح زاًبًا بُه خض مً الامخُاػ ًس

-   ُ  .ُه واها وا٠٢ حىب٪ال اهذ اللي جس

٣ٞض  ت٩ًاص ًىٟجغ في وحهه ل٨ىه جمال٪ هٟؿه.. ختى م٘ َبُٗخه اإلاهاصه

ا له حض   ً   ؛ا٧ان الُلب مؿخٟؼ   ةا بجغوح ٦بحر ا مهاب  ؤن ًجٗله ًتر٥ مٍغ

 .ٓغوٝ وفي مثل هظه ال تمً ؤحل جل٪ الخال تومتهخ٨

ؼصهذ هي بػؽ  - ؼ بغولحن ػ بالؾدُ٪ ؾحرححري ٍع ل ؾُىحكغ ػا ووهض ٍو ٍو

غو  ًُٟؾ  .ٍػ

  ً ٣ت ه٣ُه لئل ٧ان دمحم ممخٗ  تومً ازخُاعه حٗبحراث َبُ تهجلحًزا مً ٍَغ

و٦إهه ٢غؤ ما في  تٗلم السُىٍ الجغاخُحن ؤحىبُت ؤوهى ًًٓ بؿظاحت 

 .وجٟهم ما ٣ًى٫  تجها َبِببعؤؾه ٣ٞا٫ له 

 ت"ًدغ٢٪ ًا ببغاهُم ٧ان الػم جغوح للمكٝغ بخاٖ٪ اللُلهللا "

  ..عصصها في ؾغه وهى ًسُِ الجغح 
 
ٖلُه وهى  بٗض ٢لُل عؤي خامض م٣بال

 :ًهغر ُٞه في خضة

 .اهذ بخيُل اًه.. زلى امخُاػ ٨ًمل زُاَت الجغح -

 .ازُُه يؾخاط الجغاخت هى اللي ٢اللؤص٦خىع ؾُض  -
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 ي.هىضزلها ٖىضها صلى٢ت تاهجؼ ُٞه خالؾِب٪ مىه.. اهذ هاًب ججمُل  -

 
 
 :ن٪ ؾمٗه الهىث ال٣اصم مً زلٟه ٢اثال

 .صمآ يٌؿِبه مً محن ًا بج -

ن ؤن ًالخٔ وعٚم ؤلُه صون ب٧ان طل٪ هى  ص٦خىع ؾُض الظي ٧ان ٌؿخم٘ 

  ُ ا وعصوصه اهٟٗالُه بال ؤهه جغاح٘ ٞدتى هى م٘ َبُٗخه خامض ٧ان ٖهب

 .ؾخاطؤم٘ ٖلى الخىاَذ  ئ ال ًجغ  تاإلاخدضً

 .ؾ٠ ًا بُهآ -

 ة.ؾاجظألا  امبُٗلمى٦مل في الخجمُل جدترمى  اهم   -

م٣هضف ًا بُه وهللا ؤنل اخىا مًٛىَحن ومخلسبُحن ػي ما ؾُاصج٪  -

 .قا٠ً

 
 
 جضز

 
 :ل دمحم في الخضًث ٢اثال

 غ.طه٪ ًا ص. خامض اجهل ٖلى ببغاهُم ًُجي.. ختى ٨ًخب الخظا٦ببٗض  -

٤.. وبٗضً - هى اللي ماضخي  تً مخ٣ل٣ل نابغ هاًب الجغاخحاي في الٍُغ

 .الامخُاػ بخىٖه ًسلهىها يٖلحها ٧لها ًب٣  ًسلل

ؤ٦مل دمحم زُاَت الجغح وبٗض ؤن ؤجهاه هٓغ ص. ؾُض للجغح بةعجاب زم 

  ت٥ طعإ اإلاٍغًخغ  
 
 :ؤمام وحهها ٢اثال

لىو٥ هي صًض حىص بغوؾًُغ وي هاٝ حىص ؾحرححري صًباعجمىذ ػؽ  -

 .ىصهذاػ ماي اؾدُ

*  *  * 
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- 7 - 

 
 
 
ت الٗملُاث م٘ َبِب ٖٓام ًخٗاوهان في مٗالجت ٧ان خامض وا٢ٟ ا في ٚٞغ

اؾخ٣بلهما  ،نٛغخضي ضخاًا الاهٟجاع خحن صزل ٖلُه الىاثبان ألا ب

 :م٨ٟهغ وهى ٣ًى٫  بىحه  

 تويت الٗملُاث الخاهُؤدمحم هُسل م٘ زلُل في  ،الاجىحن ااهخى  ااجدغ٦ى  -

اً بغاهُم بُه الغا٤ًبو   تٞغوؿاٍو ت.. ُٞه ُٖاهتومٗاه ممغي تًُل٘ الٖغ

  ةحاًُلها ص٦خىع مً الؿٟاع 
ّ
 ي.غوها صلى٢تبخاٖتهم ٖكان هِؿٟ

ت الٗملُاث الثاهُ ٧ان ٞحها زلُل وهى الىاثب الؿيُىع  ت،صزل دمحم لٛٞغ

ا جثحر اؾخٛغابه ٞهما في ال٣ؿم. ٧اهذ زىاثُت خامض وزلُل صوم   يالثاو

ا مثل ازخالٝ ول٨ً َباٖهما مسخلٟت جمام   ت،نض٣ًان خمُمان للٛاً

ٗخبرها ماامغ  تعائهما الؿُاؾُآ  تقغ٢ُ تٚغبُ ةٞدامض ٨ًغه زىعة ًىاًغ َو

ى٢ً  تؾلُٟ تنهُىهُ م ٞؿاصهؤن هٓام مباع٥ ؤٖلى مهغ ٍو  ،ًٞل بٚغ

ٗخبر  يزىاوةما زلُل ٞؤ ال٣اصم الظي  تن مغسخي ٧ان السلُٟؤالهىي َو

 زاهه الٗالم ؤحم٘. 

غ مُٛ  بال٩امل ٖضا طعاٖه الظي تهخ٪ ٧ان اإلاٍغٌ  اإلاؿجى ٖلى الؿٍغ

وسجت اإلاُخت واإلاؿامحر اإلاٛغوؾت و٧ان زلُل ًى٠ٓ الجغح مً ألا ،ٚلبهؤ

ه٣ل هٓغه بلى ٞاهىؽ ألاقٗت ٞهاله طال٪ ال٨م مً اإلاؿامحر  ،ُٞه
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اإلاخىاحضة صازل ؤوسجت اإلاٍغٌ. ؤٞا١ مً طهىله ٖلى نىث زلُل وهى 

 :٣ًى٫ 

 .ح٣ٗم.. اهجؼًلال ًا بجي ا -

جهم٪ مٗه في الٗمل هؼ    .عؤؾه باإلاىا٣ٞت زم حغي ل٣ُٗم هٟؿه ٍو

هدى  يؿم الضازلممغيت ال٣ِ  تطاث الى٢ذ جىحه ببغاهُم م٘ ماٌؿ يف

اً ٗاملها بالظاث م٣غ   ت٧اهذ ماٌؿ ت،الٖغ ٌٗخبرها  مٗاملت حُضة،بت مىه َو

ص١ ؤجد٩ي له ًٖ  ،ٖمل م٣غب وو٧الت ؤهباء في الى٢ذ طاجه ػمُل  

الخٟانُل ُٞما ًسو خُاتها وػمُالتها وما حؿمٗه مً قاجٗاث ًٖ 

باء وألا   ؾاجظة.ألَا

 ؤلُه وحٗخبره ب٧اهذ جغجاح  
 
م ؤا ز جها ج٨بره بٗامحن. ٧اهذ جًٌٟٟ ؤ٦بر ٚع

مٗه ًٖ همىمها وجغمي في حجغه ال٨ثحر مما ًىىء به ٦خٟها اإلاخٗب مً 

 .همىم خُاتها

 ؟زباعزغ ألا آًه ب -

ب تزباع.. ُٞه خاحها ألا الجهاعصه ؤ -  .اخ٨ُل٪ ٖلحها ةخهلذ ٖاوػ  تٍٚغ

 .َب زلحها إلاا الضهُا تهضي -

٧اها ٢ض ونال بلى الٗىاًت اإلاغ٦ؼة ولم ٨ًً الُبِب الٟغوسخي ٢ض ونل بٗض 

اًؤ وم٘ طل٪ ؤنغ   ن ًٓل ببغاهُم وممغيخه في ؤاإلاغ٦ؼة  تؾخاط الٖغ

ً   ياهخٓاعه وبِىما هى مىخٓغ عؤ  ا مً اا مهغٍ  مٍغ
 
 إلاهابحن ٖاحله ٢اثال

 :بخىؾل

 .روي مً ؾاٖت ما حُذوالىبي ًا ص٦خىع عحلي جاٖباوي ٢ىي ومدضف مٗبّ  -
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ا  ت،نابخه َُٟٟبَمإن اإلاٍغو بإن  وؤهه ًخم زضمخه بك٩ل ؤًٞل ٦ثحر 

ًٞل ؤًخم اٖخماص  يمً اإلاٗخاص ألن ؤٚلب اإلاهابحن ؤحاهب وبالخال

ا م٩اهُاث اإلاؿدكٟ  لهم ٞىدً البلض الىخُض اب  ً لظي ٌٗخبر اإلاىاًَ مٍغ

 ؤ٢ل صعحه مً ألاحىبي.

  ً ُ  ًظ٦غ ٢هت خ٩اها له ؤخض ؤؾاجظجه ؤهه ٧ان ٌٗالج مٍغ ا ا ٞلؿُُي

ال ؤمل في قٟاثه مجها وجهاصٝ ؤهه ماث في هٟـ  تا بدغو١ ممُخمهاب  

في هٟـ اإلاؿدكٟ  مهابت بدغو١  تمهٍغ تالُىم الظي ماجذ ُٞه قاب

ؤلاهما٫.  ؤعؾلذ وػاعة الصخت ًىمها َُٟٟت مما ًا٦ض ؤجها ماجذ مً 

م  تلجى اة اإلاٍغٌ الٟلؿُُجي ٚع ناباجه ٧اهذ بن ؤللخد٤ُ٣ في ؾبب ٞو

اة الٟخاة  "،٧لُٟالهض"ؾخ٣خله ختى لى ٖىلج في  ولم ٨ًٟغ ؤخض في ؾبب ٞو

 .تالتي ماجذ مً ؤلاهما٫ ألجها مهٍغ

 .ًُجي تٖلى ما السىاح  ها ًا ؾذ ماٌؿت اخ٩ي ل٪ ب٣ -

وهي ػوحت  ،حها ٌٗمل بالسلُج وهي حِٗل م٘ ولضحهاػو « تماٌؿ»

ججض هٟؿها  ت٣الخٟانُل اإلاغِه  يول٨جها لجمالها ول٣ىامها ط ت،مسله

ا لل٨ثحر مً   ٗ جها جدباؾِ في ؤوؾاٖض ٖلى طل٪  ،الج٠ُ ي٦لآمُم

الخضًث وجطخ٪ ٖلى ؤي مؼخت ٣ًىلها ؤخضهم ختى لى طاث بًداء حيسخي 

زغي؛ ٧ل طل٪ ٢ض ًىهم مً ٩ًلمها ؤت مهِب ت٦ما ؤن ضخ٨تها الغهاه ،ما

 ؤجها ٢ض ج٨ىن ؾهلت اإلاىا٫ بك٩ل ؤو بأزغ.

ُٟت  "،مضام ٖىاًاث"خ٨ذ له ماٌؿت ًٖ  وهي امغؤة ؤعبُٗيُت حٗمل في ْو

ت في اإلاؿدكٟ .  ؤزظتها جل٪ الؿُضة إلا٣ابلت ناخب م٨خب ججاعي  بصاٍع
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ض امغؤة للٗمل  في الٗال٢اث الٗام الجما٫  ا بلوال ٌكتٍر حٗلُم   تًٍغ

 .تواللبا٢

ب   ت٧ان م٩ان اإلا٣ابل ا ٣ٞض ٧ان في مجزله وجذججذ لها  ٖىاًاث بإن مٍغ

ها  ن الغحل ٧ان وخضه ؤ٦ثر ؤالغحل ٌُٗض ججهحز م٨خبه و٧ان ما ؤزاع زٞى

ن ػوحخه ٖلى وق٪ الىنى٫. حلـ مٗها ؤل٨ىه ؤ٦ض لها  ت،في الك٣

ؤن ُٖىاه ُٞه ٫ ًٖ ٧ل جٟانُل خُاتها في الى٢ذ الظي الخٓذ ءوحؿا

ضها ؤجخجىالن في جٟانُلها هي.. ؤزبرها  ه مً ءن ج٣ابل ٖمالؤهه ًٍغ

زغي ومً الساعج وؤن جبحن لهم مؼاًا م٨خبه والسضماث التي اإلاداٞٓاث ألا 

  .٣ًضمها

ٗ   ت٧اهذ مًُغبت ٞإجهذ اإلا٣ابل ا ولضهكتها لم ًماو٘ الغحل وؤههى ؾَغ

ً   . ؤنغ  "مضام"الل٣اء مٗها بمىخهى الىص ولم ًساَبها بال بل٣ب  ا ٖلى ؤً

ل  جىنُلها وفي الؿُاعه ؤحلؿها بلى حىاعه وؤحلـ ٖىاًاث في السل٠ ْو

ُمئجها وهى ًغبذ ٖلى ًضحها بحن الُٟىت وألا   .زغي ًدضثها ٍو

 توي بـ ؤها خؿِذ مً بهاجه اهه ٖاوػ خاحؤٖامل ٞحها ماصب  -

 .ٚحرالكٛل

 .ا هى ٖاوػ قٛل وبـؤبض   -

 ؟لُه ما٫ ٧ان بِبو لي ٦ضهو ؤ -

 .اللي هُخاحغ ٞحها تجاحغ قاَغ وب٣ُلب البًاٖ -

 ... ًا ٖىاًاثــؾىص.. ًا بيذ الؤًا جهاع  -
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جها هي التي وا٣ٞذ ٖلى الظهاب لك٣ت الغحل ولِـ م٩ان ٖمله ؤالم ٖلحها 

  .مٗتها لِؿذ ٖلى ما ًغامُؾ  ةجها حٗٝغ ؤن هظه اإلاغؤبزم 

لغاحل مؿاٞغ ومبٗدل ي قٛل.. اؤع ٖلى ًه ما اهذ قا٠ً بضوّ بؤٖمل  -

 .قهىع  ٦6تر مً ؤٞلىؽ ب٣اله 

 .ممغيت في مؿدكٟ  زانت ياقخٛل -

ى  - ُ  ا مُىٟٗل ٧لهم بِكَغ ؤوا٤ٞ آزض ؾهغ واهذ ٖاٝع ما  يا اوٖل

 .ًىٟٗل ٖكان الُٗا٫

ن ًجهغها ؤ٦ثر ل٨ىه جغاح٘ وهى ًخ٨ٟغ في خالها وخا٫ ػمُالتها ؤؤوق٪ 

م ما ًبضو ٖلُه ؤٚلبهً مً ِخ  ال ؤن ٦م اإلاأسخي في ب ةبإ والجغؤضة الُٞٚغ

 ؤي ٞئت ؤزغي مً ٞئاث اإلاجخم٘. خُاتهً ًٟى١ ب٨ثحر

مً خ٩اًاث ماٌؿت ٖجهً ومً ٖكغة ٖامحن وحض ؤن اليؿبت ألا٢ل مجهً 

خلمـ  حِٗل خُاة ػوحُت مؿخ٣غة. مجهً مً ججاوػن ؾً الؼواج ٍو

  ،ًم٘ قباب ال ًإمل بال في اؾخٛالله تؤٚلبهً ألامل في ٢هو خب ٞاقل

ؤو ًخٗغيً للٗى٠ مً  تا في ْغوٝ ؾِئواإلاتزوحاث مجهً ٌٗكً ٚالب  

ًّ وؤ٦ثرهً حٗغ   ا إلاًا٣ًاث ي  ؤػواحهً. هظا ٚحر اإلاُل٣اث وهً ؤحٗؿه

 الُامٗحن والباخثحن ًٖ مٛامغة صهِئت. 

٢اَ٘ ؤ٩ٞاعه صزى٫ الُبِب الٟغوسخي وممغيخه الك٣غاء وبضؤ في  

 تو٧اهذ اإلامغي ،ٖلى خالتها لالَإل تاإلاٍغً مؿاٖضجه في ٞ٪ ُٚاع

  ت:ٞهمـ إلااٌؿ ،والتر٦حز ةاإلاهاع ة قضًض

 ؟اللي ػي صي ًىٟ٘ ًدصسِ ٞحها بغيه تهي اإلامغي -
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 .ًهبخؿً مىىا ٝ ؤ ياقمٗجى ٌٗج -

 .٨مًه.. قُاعة وخالوة مل ػٍّ بمبدكىِٞل ولال  يهتا -

ٖلى زحر و٢ض جم ؾٟغ اإلاغضخى الٟغوؿُحن لبلضهم  تاهتهذ اللُل

 والجيؿُا
 
  ؤصخاب البلض في ث ألازغي إلاؿدكٟ  اؾدثماعي ٞسم وجب٣

 .مكٟاهم ال٣ٟحر

ا للىىم بٗض جل٪ اللُلت اإلاًيُ  ٗ ن اؾد٣ُٔ خامض ٖلى ؤبلى  تطهبىا حمُ

 :نىث هاجٟه

  ؟اهذ ٞحن -
ُ
 ؟و ؾاٖت في الكإعؤها ب٣الي ه

-  
ّ
 .ؤها هاًم بٗض الٟجغ ةي مٗاصها ب٨غ صٖاء!! ما جسل

 ت.مهم تٖاوػا٥ في خاح الجهاعصه وبٗضًً ،أل -

 .مُىٟٗل ؤها ه٨مل هىمي وبٗضًً اعوح ٕ البِذ -

اإلاىيٕى  ،ل هىم٪مٗلل اٖدكبر ٖىض٥ مغوع الهبذ ومل هخ٨ّم  -

 .وي ؤمؿخعجل 

اؤخـ ؤن هىا٥ قِ
 
  اهام   ئ

 
ملىهت ٞحها  تو٫ ما عآها ؾلمخه خ٣ُبؤ.. ٞٗال

  .عبُت ٖى٤ ٞازغة

 ت.ؾى تواهذ َُب ٣ٖبا٫ مُ ت٧ل ؾى -

 .حىُه اللي قٟىاها في اإلاى٫  102م ؤصي  تج٨ىن ال٨غاٞخ يصي.. اوعًه ب -

 .مدكٛالف ٖلُ٪ -
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خه و٢مُو مً  102ال ًازتي حٛلى.. ا٫ - حىُه صو٫ ٦ىتى ججُبي بحهم ٦ٞغ

او يًىلُى.. اهت 06 ٢ل بىٟـ الخمً.. ٕ ألا ت٦ضه ٦ضه هجُبل٪ هضً يٖاٞع

 .٪ًًضبًلال حؿلم 

 ؟!ًهببٗض  - 

 ة؟ل حؿخجى لب٨غ وبٗضًً هي صي م٩اهد -

 .ح بحها اهذ ٖاٝعمُىٟٗل اعو   -

 تاإلاٗخاص وؾإلها ًٖ ٖاص٫ ٞإزبرجه ًٖ اللُل "قىب يال٨ىف"حلؿا في 

  ت،الؿاب٣
 
 :اهٟٗل ٖلحها ٢اثال

 .ابض  ؤًه مل هخ٣ٗلي بٖمل ٩ُٞي ؤ -

ل٪ بداحت ةٖاوػ  -  .اٖدكٞغ

ُ  ؤزبرجه ؤ ذ في جها ٦ظبذ ٖلُه ٞاهس٦ثر ألؤاهٟٗل  ،اجها متزوحت مىه ٖٞغ َغ

 :ا زم  ٢ا٫الب٩اء ٦ٗاصتها ل٨ىه لم ٌٗغها اهخمام  

 .ل٪ًلال ٖكان اون   -

 
ُ
خظاع له ل٨ىه لم ٣ًخى٘ إلخؿاؾه ؤهه ٢ض ز ٞاؾخجمٗذ  ٕ  ِض خاولذ الٖا

 :شجاٖتها في لخٓت هاصعة الخضور و٢الذ له بدضة

وخؿِذ اه٪ مل  تحجي هلل و٧ان في صماٚ٪ خاحل بخسغّ ِق٩ل٪ م٨ىخ -

 .هخُىلها

 :الحها قظع  بنغاختها ٞاو٣ٗض لؿاهه وهٓغ  ٞاحإجه

 ي.ًلال ومخخ٩لمِل صلى٢ت -
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 .اجًٟل اهذ ؤها هازض جا٦سخي -

ا وهى ٣ًى٫ لىٟؿه ٞاههٝغ ٚايب   ،٧اهذ زاوي مٟاحأتها له في هٟـ الُىم

ا ؤ ؛ن هظا زُإهب  ُ هه حٗل لها ٢ُمت.. ع٦ب ؾُاعجه وؤزظ ٨ًٟغ مل

ؿخٟؿغ مً هٟؿه ًٖ ؾبب طل٪ الًٛب ؤو٫ الٟخُاث وال لِؿذ  ،َو

  يزغهً التي جسٟؤ
 
 ا مً ؤؾغاع خُاتها.قِئ

ًبضو ؤن ٦المها ُٞه شخيء مً الهىاب وؤن طل٪ الخىان والاهخمام  

بخه ٞحها ألجها ٧اهذ في ْىه في ٖال٢ت ٧امل م٘ الغحل وؤجها ٧اهذ  تًسُٟان ٚع

 ؤؾخٟخذ له 
 
 ًٖ طل٪ الؿدُجي الظي جدبه. بىاب ٦جزها لُجهل مىه بضًال

ا ألجها في هظه الخالؤًخسُل  لم ٨ًً  طا ب تن ٖال٢تها م٘ ٖاص٫ ٧اهذ ػواح 

 
 
خمغ في ا بال بالؼواج وهى السِ ألا اهٟهلذ ًٖ ٖاص٫ ٞلً حُُٗه قِئ

  ة.. طاث مغ تٖال٢اجه اليؿاثُ
 
اهذ " :المه زلُل نض٣ًه ٖلى طل٪ ٢اثال

واخضة زلحهم اجىحن  تمخجىػ وما بدبُلل ِٖ.. لى مل م٨ُٟا٥ ػوح

 ت".جالج

ٟله الهٛحر٧  ن ؤوؤهه ال ًم٨ً   ،ان خامض ًجُبه بإهه ًدب ػوحخه َو

ؾغجه ؤو بتربُت ولضه بحن ػوححن ؤًتزوج زاهُت ألهه لً ٌؿمذ بخ٨ُٟ٪ 

و٧ان لضهكخه  ،مام ؤهثىؤمىٟهلحن ل٨ىه في طاث الى٢ذ ال ًمؿ٪ هٟؿه 

باٖه  تًضزل في ٖال٢اث بؿهىل ٟي َو م نلٗخه البؿُُت وقاعبه الٍغ ٚع

 ض ٧ان ِؾ و٢ ة،الخاص
 
 غ طل٪ ؤهه ًٓهغ خىاه

 
 .تيُٟٗ ةي امغؤؤا ججاه ا حاٞع

٢ض ًدكابهً ؤو ًسخلًٟ في ق٩ل اإلاٟخاح  ،ًامً ؤن ؤي امغؤة لها مٟخاح

ل٨ً ؤهضاٞه مً اليؿاء ٌكتر٦ً حمُٗهً في الاخخُاج بلى مً ٌؿخم٘ 
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إزظ نٟهاللىاخضة مجهً ؤهه ٌؿخم٘ حُض   يلحهً. ٧ان ًىحب  ،ا ًخٗا٠َ ٍو

 وال ًُم٘ في مٛامغة. خٓغ م٣ابل  هه ال ًيؤو 

وجخُىع لهجخه وا٢ترابه مً  تبٗىاً ت٧اهذ اهٟٗاالجه م٘ ؤي امغؤة مضعوؾ

ضه  ،اإلاغؤة م٘ الى٢ذ وفي مغخلت ما جهل هي بلى بخؿاؽ بإجها هي مً جٍغ

  ت.وال ج٨ٟغ لخٓتها في الٗىا٢ب وال في مؿخ٣بل الٗال٢

بخٗمله في اليؿىان  ٖم  مً الليؤهخمىث " :ا٧ان زلُل ٣ًى٫ له صوم  

 ".صو٫ 

ضث واخض " بال٨ٗـ ؤها بضحهم اهخمام  ت،بداح ةؤها ٖمغي ما ٖو

 ".مٟخ٣ضًىه

زغ هي بخٗاوي إلاا بدؿُبها.. ولى مدضف ٖاو  صه مخبرعف لىٟؿ٪ في آلا "

 ".مُسلِل الخغام ًب٣  خال٫

و٧ان  ،٧ان م٘ ٧ل طل٪ ال ٌؿمذ لىٟؿه بالى٢ٕى في خب واخضة مجهً

ول٨ىه  ،زغ الالظي ًم٨جهً مً ٞهم طل٪ والبٌٗ آلا  بًٗهً مً الظ٧اء

٧اهذ  ت،م٨ٗىؾ تلم ًجض مثل مىاع في الظ٧اء. م٘ مىاع ٧اهذ ٢ىاٖض اللٗب

ً ل٨ً عؤؾها حٗمل ب٨ٟاءة وزبرة امغؤ ةٞخا الٝ آٖانغث  ةج٣اعب الٗكٍغ

 الغحا٫.

ىضما  ،قبان في و٢ذ واخض ت٧ان ٌؿمٗها جخدضر في هاجٟها م٘ زالز ٖو

وؤن الكبان  ،جها جبدث ًٖ َٖغـؤ٦ضث له ؤلؿبب ؾإلها ًٖ ا

جها ججُض اللٗب بهم. ختى مٗه هى لم ج٨ً حُُٗه ؤو ،ٌؿخد٣ىن الخالٖب

ض هي  ٢ا٫ لها ؤخب٪  ةوطاث مغ  ،ن جإزظه في الى٢ذ الظي جغاه هيؤبال ما جٍغ



 56  

  ٗ  ،مدكخٛلىِل والىبي ًا باقا" :اا ال ٌٗىحها( ٩ٞان عصها ناصم  )و هى ٢ُ

ل جدببٍْغ٠ م٘ بٌٗ  و٢ذ يخىا بى٣طخب  ".هما خب أل.. اهذ مبخٗٞغ

هه ًدـ ؤو  ،مغة واخضة اٖتٝر لسلُل بإهه ٌكٗغ بالؿإم مً ٧ل طل٪

ر مً هٟؿه ٞلم وؤهه خاو٫ ؤن ٌٛحِّ  ،بالخ٣اعة مً يٟٗه ؤمام قهىجه

 ."ٌؿخُ٘

  
 
ا ٌٗؼي اهخمامه الؼاثض باإلاغضخى لظل٪؛ ٞهى ًهغ ٖلى ال٣ُام ٧ان ؤخُاه

ُ   بالُٛاع ٖلى حغوخهم م مً ؤن جل٪ شسه ا في ؤٚلب ألاخىا٫ بالٚغ

لب   ما٫ ٣ًىم بها الىىاب الجىاًغ ٖاصة. ٌٗخبره عص ٞٗل َو  ةللمٟٛغ  األٖا

بىاب الؿماء مٟخىخت ٞلِـ ؤ٦ثر ؤواهتهاػ لٟغنت صٖىة مً مٍغٌ ج٨ىن 

ضة ن ِخ ؤا وؿان في قضة جهاصٝ اؾخجابت مً هللا. اإلاك٩لت صوم  بمً صٖىة 

 ا ما ًىحهىن الضٖىاث لٛحره.لب  َباٖت ججٗل اإلاغضخى ٚا

 

 

*  *  * 
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 .اإلاٛغب لىدمحم.. ٖاوػ ازغج ؾاٖخحن واعح٘ ٖ -

٣ٞض ٧ان الُىم  ،ججهم وحه دمحم ٖىضما ؾم٘ هظا الُلب مً ببغاهُم

 
 
ضص اإلاغضخى الظًً مغه٣ ا مىظ الهباح ألهه ًىم الل٣اء الٗلمي بال٣ؿم ٖو

ٖلى الخدمل ٖالوة ٖلى ٦م الًِٛ  ًإجىن بلى ال٣ؿم ٨ًىن ٞى١ ؤي ٢ضعة

ًٖاء هُئت الخضَعـ. ٧ل واخض ؤالىاجج ًٖ وحىص هظا ال٨م مً  يالٗهب

ض مخابٗتها والٗبء ٧له ٖلى  مجهم له َلب ؤو حٗل٤ُ ٖلى شخيء ؤو خالت ًٍغ

 :دمحم ب٤ًُ ٖلى َلب ببغاهُم الىاثب وزانت الجىُىع. عص  

 .اعخمىا ًا ٖم الخاج -

 .السمِـ لىخضي.. ولُ٪ ٖىضي ًىم ٦مان ما ؤها ٦ىذ قاًل ًىم -

-  
ُ
 ؟هخخٛضي ٞحن ت،.. صخُذ الخب بهضلت٣ُصه اهذ ل

ِٗ   مل٨ل ُٞه ب٣ -  ء.كاومدكُلل هم خامض هى زغج وهحرح٘ بٗض ال

 
 
ال، ٧ان مخلهٟ ُٖ ا بلى مىٖضه م٘  ا ٦ٗاصجه اههٝغ ببغاهُم ٖلى عجل طاهب 

ِ ؤوػاص مً لهٟخه 
ًّ ٗ  غ له ٚضاء  مً نى٘ ًضحها جها ؾخد ا.. لُدىاواله م

ٞامغؤة مثلها جضعؽ اإلااحؿخحر في  تبالُب٘ لم ًخى٢٘ ؤن حٗض له وحبت قهُ

اء الىىوٍ مً الهٗب ؤن ج٨ىن زبحرة في ٢ىاٖض اإلادصخي  تالٟحًز
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ن مجهم٨ت في خؿاؾه بإجها مىظ اؾد٣ُٓذ وختى آلا بول٨ً  ،واإلادمغاث

ٗ  بٖضاص ٚضاثه ٧ان بخؿاؾ    .اا عاج

ة َباء لُدهل ٖلى ٢ُلىلت نٛحر ا لؿ٨ً ألا هب  فى اإلاؿدكٟ  ٧ان دمحم طا

لب ػوحخه  :٢بل مٗاوصة الٗمل خحن ؤمؿ٪ هاجٟه َو

 ؟ًهب تًا ههى ٖامل ةًى ؤ ،لىآ-

 .بيخ٪ ًا ؾُضي ما هُمُدىِل َى٫ اللُل -

 ت؟زحر حٗباه -

 .مج ٢هىة تػي ماج٨ىن قاعب تمصخصخ ،٦ضه تال ٚالؾ -

 ؟اإلاهم بابا ٖامل اًه -

 .وعاح البلض ٦مان ٖكان ًدًغ ٞغح خض مً ٢غاًب٨مالجهاعصه ػي الٟل  -

  ً ُ  ٧ان والضه مٍغ طل٪ ال٠ًُ ز٣ُل الىَإه ٖلى ٧ل بِذ  ،٠ ال٨بضا بخل

ب   مً ٖاثلخه ال٨ثحر ٖم وزا٫ وحض بياٞت بلى ٖضص  ا، التهم  في الضلخا ج٣ٍغ

 ٦بحر مً ألا٢غباء ٞبلضه ٦ٟغ الكُش مً ؤ٦بر خايىاث طل٪ اإلاغى.

ٖ  ٧اهذ ؤؾغجه مِؿىعة  ولظل٪ ٣ٞض بضؤ في الخ٨ٟحر في بحغاء  ،ا ماالخا٫ هى

٧ان ٢ض بضؤ في الخضهىع.  ةزحر ا ألهه في الٟتره ألا ػعاٖت ٦بض لىالضه هٓغ  

ا ًٖ مخبٕر ٞإوسجخه هى وق٣ُ٣ه الىخُض ٚحر ماػا٫ البدث حاعٍ  

مه اإلاخب٣ؤم٘  تمخىا٣ٞ بكغاًحن  مً ٢هىع   يٌٗاو ةٖلى ٢ُض الخُا يبُه ٖو

 حغاء الجغاخت.بً ال٣لب ًمىٗه م

غه اؾخٗضاص   خحن حاء له اؾخضٖاء مً الاؾخ٣با٫  ،ا للىىمع٢ض ٖلى ؾٍغ

 وص   ،لٟدو خالت خغو١
 
غه بدؿغه وهؼ٫ لغئٍت اإلاٍغٌ. ٧ان َٟال   ٕ ؾٍغ
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ب   تفي الؿابٗ و٧اهىا في اإلاٗخاص  ،امً ٖمغه و٢ض اختر١ هه٠ حؿضه ج٣ٍغ

ل مثل هظه الخاالث لٗضم وحىص ؤما٦ً ب  ةالٗىاًت اإلاغ٦ؼ ٣ًىمىن بخدٍى

مً مؿاخت  تعبٗحن في اإلااثإلاغضخى الخغو١ التي جخجاوػ ألا  تمسهه

 الجؿم.

  ،طهب لىالض اإلاٍغٌ
 
ًبضو ٖلُه ال٣ٟغ و٢لت الخُلت ٞا٢ترب مىه  ٧ان عحال

 زبره ؤهه ًدخاج بلى الظهاب إلا٩ان آزغ.ؤبهضوء وقغح له خالت ولضه و 

  :ُنضم الغحل مً ٦الم دمحم و٢ا٫ له بخىؾل

 .قىٝ خل ،لىبي ًا ص٦خىع جخهٝغوا -

 .ًضي وهللا ؤها م٣ضعف احجؼهةمل ب -

-  
ّ
خذ جمً مؿدكُٟاث عُ  ،اإلاؿدكُٟاث مً الٟجغ لىبُه ٖ ؤها بل٠

 ح بُه وزالم ًمىث في البِذعو  ؤومدضف عاضخي ٣ًبله.. 

  ُ ىضها حٗالى نُاح َٟله با٦ لُه با ٞخىحه اجهمغ الغحل في الب٩اء ٖو

 جغه.ًب٩ي والُٟل في ِح  وخمله زم حلـ ٖلى ألاعى

ـ   ٖلى الغحل وزُغث بباله ٨ٞغة ُٞلب مً  تدمحم ؾاٖتها بالك٣ٟ ؤخ

 ؤالغحل 
 
ي مؿدكٟ  وهى ٢ض ؤلُبدث له ًٖ م٩ان في  ن ًيخٓغه ٢لُال

  ُ بال٣ؿم وهى الىخُض الظي ًهغ ٖلى  ةؾاجظا ألخض ألا اهخىي الخ٩لم جلُٟىه

له ؤحجؼ  ضم جدٍى  ؤي مٍغٌ خغو١ ٖو
 
 .٧ان الؿبب ًا

 ٧ان الاجها٫ بهظا ألا 
 
باء ألا٢ضم مىه مسالٟ ا ؾخاط مباقغة وججاوػ ألَا

٣ت الٗمل صازل ال٣ؿم هظه اإلاساَغة ابخٛاء زىى  ل٨ىه ٢غع  ،لٍُغ

ُ  ؤمغياة هللا   ومغياة هظا ألاؾخاط زاه
 
ا ٞهى ٌكٝغ ٖلى عؾالت وال
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ض  ٍغ ه ؤاإلااحؿخحر السانت به ٍو هه مهخم بمغضخى الخغو١ ال٣ٟغاء ؤن ًٍغ

ال٩ام واخض اللي خ٨مىا : "اخض لخالهم ٦ما ٧ان ٣ًى٫ صوم  ؤً ال حهخم الظً

 ا".البلض صي ازخلٟىا في ٦خحر بـ اج٣ٟى ان ُٖاهحن الخغو١ صو٫ ًمىجى 

لب ع٢م  وقغح له خالت اإلاٍغٌ و٦ما  "،ص. نالح"ؾخاطه ؤؤمؿ٪ هاجٟه َو

ن ًذجؼ اإلاٍغٌ ٖلى مؿئىلُخه الصسهُت و٢بل ؤجى٢٘ دمحم ٣ٞض ؤزبره 

 :اء اإلا٩اإلات ٢ا٫ دمحماهته

ل او - ٧لمذ خًغج٪  يبـ ًا بُه مٗلل ؤها بـ زا٠ً ص٦خىع خامض ًٖؼ

 .ٖلُى٫ مً ٚحر ما ؤعحٗله

٘ لى ٢ال٪ خاحت  - ذ ٖكان الخالت ٖاًؼة ٢غاع ؾَغ مخساٞل اهذ ايٍُغ

 ي.زلُه ٩ًلمج

ا ًخُل٘ لخجاوػ خامض ؤههى اإلا٩اإلات وهى في ٢مت ؾٗاصجه ٣ٞض ٧ان صوم  

ؤو٫  ها بالٟكل وفي ْىه ؤن هظاع و٧اهذ مداوالجه جبىء صوم  والتزل٠ لل٨ب

صزا٫ اإلاٍغٌ وؤزظ في مباقغة ٖالحه وهى ةمداوالجه الىاجخت. ٢ام ب

 ا.ٌٗلم ؤن خالت ٦خل٪ ؾدؿتهل٨ه خخم  

طل٪ الى٢ذ ٧ان ببغاهُم ٢ض ونل م٘ خبُبخه ٖال بلى بخضي الخضاث٤  يف

 ؤالٗامت و 
 
التي ؤخًغتها  ةال٨بحر  تُبا مجزوٍا ٞحها.. ٞخدذ الخ٣زظا م٩اه

 .زغي زغحذ ؤصواث الُٗام واخضة جلى ألا ؤو 

خجي احٛضًذ ؤ٥ وؾ٩ا٦حن مً ٚحر ق٩لىا هى٣ًحها قى   - ٧ل.. ًا ٍع

 ي.اخخُاَ

ٖضث ٢ض ؤوحضها  ٧ل الظي ؤٖضجه ولضهكخهابدؿمذ وهي جسغج له ألا

 .ماثضة ٞازغة
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 ..٧ل بجضؤ ًه صه.. صهب -

 .الُٖ للك٠ُ  يبجا ٘ ًاووووعى.. وّؾ ب -

  ُ  ٧ان الُٗام قه
 
 تزغحذ له مىاصًل مبللؤ ،جهُا الٛضاءؤن ؤوبٗض  ،ا ٞٗال

 .لُمسر بها ًضًه

-  
ّ
٤.. اهتبو  تعي َاؾٞايل جُل  ت.ميؿِخِل خاح يبٍغ

بُذ ٧ل  ت.. ؤها ٖملذ الجىِىأل - صي بُدىا واها ٖامالل٪ ُٞه الٛضا ْو

 .ٖلى ٦ضا تخاح

مًُا ؾاٖخحن زم ع٦با ؾُاعتها وبٗض الٛضاء ؤ .٧ان في ٢مت ؾٗاصجه بدضًثها

  ،لخىنله بلى اإلاؿدكٟ 
 
ض و٢خ ٤ ٢الذ له بجها جٍغ  ،َى٫ مٗهؤا وفي الٍُغ

 :٣ٞا٫ لها بدماؽ

 .بِىا ٖلى ٦ىؾخا وػي ما جدهل يزالم اَلع -

جها ؤالخٔ وحىص الالب جىب السام بها ٖلى ال٨غسخي السلٟي ٣ٞالذ له 

 جظا٦غ أل 
 
 .ا بٗض ٖضة اًامن لضحها امخداه

 ة.ؤؾاٖض٥ في اإلاظا٦غ  يم ًا خبِبتزال  -

اٌل ٞهّ باهذ  -  ء.م٪ في الٟحًز

  .مِٟل ؤنٗب مً حغاخت الخجمُل يههههههه..  ًا بىت -

بالٟٗل بٗض ؤن حلؿا ٞخدذ له ملٟاث مظا٦غتها ولضهكتها ججاوب مٗها 

ن هىا٥ مؿدكٟ  وؤن ؤا وبضؤ في مىا٢كتها ومغاحٗت اإلاىايُ٘ ووسخي جمام  
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ًُ هىا٥ خامض ًيخٓغه  ا ٕ زهُه  ؼع  لُظ٣ًه مً شجغ الؼ٢ىم الظي 

 .للىىاب الجىاًغ في خض٣ًت اإلاؿدكٟ 

 .وهو 8 تًا جهاع اخىؽ الؿاٖ -

 ؤ يؾٟه اوآ -
ّ
 .غج٪ز

  ٗ ٤ اإلاؿدكٟ  وهى ًدـ ؤن الى٢ذ الظي ٢ًُاه م ا لم اهُل٣ذ به في ٍَغ

  ُ  ن ًٓالؤمغ.. ا٢ترح ٖلحها جها ج٨ٟغ في هٟـ ألا ؤخـ ؤلحها و با، هٓغ ٨ًً ٧اٞ

  ٗ  م
 
 ًً ًظهبان.ؤَى٫ ٞىا٣ٞذ ٖلى الٟىع ل٨جها ؾإلخه بلى ؤا ا و٢خ

٧ان مترصصا في ا٢تراح الظهاب للؿِىما ٞاإلاىعور الكٗبي لضًه مً بلضجه 

خاؤن ؤ  :ال ًظهبان للؿِىما بيُت زحر.. بٗض جغصص ؾإلها ةي قاب ٞو

 ؟٢بل ٦ضه ٞالم زغي صيؤ يصزلت  -

 :عصث ٖلُه ببؿااَت

 ؟ام٪ ُٞلم خلى٢ض   -

 .ه ُٞلم طا هىبِذ الجؼء الخاوي.. عوٖه وهُعجب٪ؤ -

 َب وخامض..؟؟  -

 .ًا٦ل ًىل٘ -

مً شجغ الؼ٢ىم  تاهُل٤ مٗها ٚحر ٖابئ بصخيء وهى ال ٌٗلم ؤن ٚابت ٧امل

 .في اهخٓاعه ٖىض ٖىصجه

*  *  * 
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طن خًغج٪ ان هى صه ال٣ٗاب اإلاىاؾب ألن الٛلِ صه بؤها قا٠ً بٗض  -

 .كٛل هُبّى و٧ل واخض هُمصخي ٖلى مؼاحهلى اج٨غع ال

ؤها اللي ٢لخله ًذجؼ  يماشخي ًا خامض بـ ما ج٩لمل دمحم زالم ألو -

 .الخالت

  .بـ ًا بُه هى.. -

ٙ مً ما بؿل ًا خامض اؾم٘ ال٨الم.. ببغاهُم ًخٗاب ٖكان ػو   -

 .الىبُكُت بهما دمحم اجهٝغ صر 

 .خايغ ًا بُه ؤمغ خًغج٪ -

ٌ ؤٚل٤ خامض هاجٟه ف ألاؾخاط اإلاؿئى٫ ًٖ  "ص. نالح"ي ُٚٔ بٗض ؤن ٞع

الظي اجسظه بد٤ دمحم بٗض ؤن وا٤ٞ ٖلى  ياب ٖلى ؤلاحغاء ال٣ٗابالىى  

بضًاه الُىم ؛ ؤطل٪ الاؾتهخاع الظي  ة٣ٖابه إلبغاهُم.  ٧ان ؤًٚبه بكض

ججاوػه وؤبلٜ ص.  يألاو٫ جغ٥ اإلاؿدكٟ  َىا٫ الُىم صون اؾدئظان والثاو

 .لُه و٢ام بذجؼهبمٍغٌ صون الغحٕى نالح ًٖ خالت 

٧ان ال٣ٗاب الظي اجسظه هى خغمان ببغاهُم مً صزى٫ الٗملُاث إلاضة 

حن ٧املحن وخغماهه مً ؤلاحاػاث ؤو السغوج مً اإلاؿدكٟ  ؤ ا ٧ان ً  ؤؾبٖى

 الؿبب. 
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  ُ ٞضزى٫ الٗملُاث هى الصخيء الىخُض  ؛ا ٖلى ببغاهُم٧ان ال٣ٗاب ٢اؾ

لالظي ًجٗل الىاثب ًخدمل ؾاٖ بياٞت بلى  ت،الكا٢ تاث الٗمل الٍُى

ػاص  ،٦بر مىهؤً ًماعؾهما ٖلُه ٧ل مً هى ًظلجدمل الخد٨م والؿُُغة ال

 ًُ ُٖ دغ  ٖلى طل٪ ؤهه ؾىٝ  ال ؤؾبىٖحن ٧املحن وهى ما ناع م مً مكاهضة 

ُ  حا ٖلي ٢لبه بٗض ان ؤصمً عئٍتها مغجنٗب   ا. ٢ا٫ له خامض بٗض ؤن ن ؤؾبىٖ

 :لُهؤزبره بال٣ٗاب اإلاٟغوى ٖ

-  ّٗ  ؟ؤها ٢لخه.. اج٣ٟىا ي٦تر مً ٦ضه لى التزمذ باللؤض اإلاىيٕى ؤها مل هه

 .ماشخي ًا ص. خامض -

ا بًاه مً مٛبت ج٨غاع ما ؤ٢ضم ه ٦المه إلادمض مدظع  ؤومإ خامض له زم وح  

 :ٖلُه مً ججاوػه له زم ٢ا٫ له بدؼم قضًض

ٝع ٧ل الُٗان صه مؿئىلُخ٪ في ؤي و٢ذ ؤؾإل٪ ًٖ خالخه ؤال٢ُ٪ ٖا -

خاحت ٖىه ختى لى اهذ مل هبُصخي واب٣  عوح ب٣  اقخ٩ي للض٦خىع 

 .نالح

م مً  ٣ه صون ؤن ًخ٩لم. ٧اها ًدترماهه بالٚغ هؼ دمحم عؤؾه وهى ًبخل٘ ٍع

و٧اهذ محزجه ؤهه مسلو  ،ٞال ًىحض ؤخض بال ُٖىب ت،َبُٗخه الاؾخٟؼاٍػ

ُٗحها في ٖمله..  ٧ان ٌٗلمهما حُض  حض   ت الٗملُاث َو م ٞغنت ا في ٚٞغ

٦بحرة في بحغاء الجغاخاث بإهٟؿهم مثله في طل٪ مثل زلُل الىاثب 

ض ٖلُه في ؤهه ٌكاع٦هم في مخابٗت اإلاغضخى  ،الؿيُىع الثاوي ل٨ىه ًٍؼ

م ؤن طل٪ لِـ مً مهامه.  والُٛاعاث ٖلى الجغوح ٚع
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ؤمغ ًسهه هى ٖلى الى٣ٌُ  ت٧ان ببغاهُم ًغي ؤن ٖال٢اث خامض اليؿاثُ

يخهن قٝغ ؤلابى وحهت الىٓغ التي ج٣ى٫ مً دمحم الظي ًدبج  يوؿان ًبضؤ ٍو

 ٖىض خٟٔ ٞغحه مً الخغام.

  تا ما ٧اهذ جل٪ الى٦ُ٣ثحر  
 
لت بُجهما مثلها مثل آعائهما  مدال لى٣اقاث ٍَى

ـ في الصسهُاث الؿُاؾُت التي ْهغث في مهغ بٗض زىعة ًىاًغ ٦

.  ببغاهُم ٣ًضؽ آعاء ا "ؾماُٖلب ىؤب"و ي"براصعـالـ"
 
غي  ي،لبراصعمثال  ؤن ٍو

  "ؾماُٖلب ىؤب"
 
 ؤٞ

 
غي دمحم ال٨ٗـ ٞإبى ا في ػِ ا٢ ؾماُٖل ٖىضه بي قُش ٍو

ض وكغ الغطًلًغي بىىع هللا ؤما البراصعي ٞبىطي ًضعي ؤلا  يعباو ٍغ  تؾالم ٍو

 
 
٤.ختى جهحر الٟاخكت صًى ت الٍُغ  ا ًماعؾه الىاؽ ٖلى ٢اٖع

  ُ ا ل٨ً ا بالك٩ل ال٩امل وال ببغاهُم ٦ظلم ٨ًً دمحم ؾلٟ ا زاله   ُ ل٪ لُبرال

٧ل مجهما ٧اهذ مؿخ٣ُبت للىاخُت التي جىا٤ٞ هىي هٟؿه. ًظ٦غ  ؤ٩ٞاع

طوي  ةخض ألاؾاجظؤ٦الهما ؤو٫ ًىم لهما في الٗمل خحن احخم٘ بهما 

لُه في الخكِل ؤو اليؿىان الـ...  اخض ٨ُٞى " :الؿُىة في ال٣ؿم وؾإلهما

 "؟تؤو الؿُاؾ

 ن ًغص ؤخضهما ٖاحلهما ؤو٢بل   
 
 تمُسهىِل.. اللي لُه في خاح"  :٢اثال

 ،صو٫  تمً صو٫ ًب٣  بغه باب ال٣ؿم.. جسل مً الباب جيسخى الخالج

 ؟"مٟهىم

ل٨ً الؿُاؾت ٧اهذ جٟغى هٟؿها ٖلى  تلم ٨ًً لهما في ألاولى وال الثاهُ

  ت،الخُاة الُىمُ
 
لى٣اع ًىمي بُجهما مثلها مثل زالٞاتهما ٖلى  ٩ٞاهذ مجاال

 زى٫ للٗملُاث.في الض تألاولٍى

 



 66  

ت الُٟل الظي ٢ام بذجؼه لالَمئىان ٖلى خالخه ٞىحض  اججه دمحم بلى ٚٞغ

٦سجحن وطهب ؤمً اإلامغيت ؤن حُُٗه َلب  ت،الُٟل ًدىٟـ بهٗىب

 .لخبلُٜ خامض

لبـ ًا خلى الىاص صه ق٩له هُمىث ألهه مذجىػ مخإزغ واهذ اللي ب -

خبٗخلىف َٟا٫ بىٟؿ٪ مَل٘ هاث هاثب ألا اهدكُل مؿئىلُخه.. 

 .و ٖلُهبُ .. واها ه  تاإلامغي

ٗ  طهب دمحم لُبِب ألا  ا الُٟل ختى خًغ َٟا٫ بِىما و٠٢ خامض مخاب

٦ثر ؤَٟا٫ الظي ٢غع زُىعة خالت اإلاٍغٌ لخإزغ حجؼه وب٣اثه َبِب ألا 

 .ؾاٖت بضون مدالُل وعٍضًت 10مً 

 ؟ًه الخل ًا باقابَب  -

البى٫ وحٗض٫  ت٦مُ هخٗمله جدلُل ٚاػاث في الضم ٧ل ؾاٖخحن وجدؿب -

 ياإلادلى٫ ٧ل ؾاٖت وج٣ِـ مٗض٫ الخىٟـ ٧ل هو ؾاٖت وجبلٛج ت٦مُ

لى الىاص  ةواخض ي.. الؿاٖه صلى٢تتًا٥ جُل٘ جىام اللُلبو  52لى ٖضا 

 .ؾاٖاث 6هُِٗل خالخه مل هخخًبِ ٢بل 

ٗٝغ جمام  ا حض  ٧ان مدضص    ا في َلباجه َو
 
 :ا ما ًُلبه زم ؤ٦مل ٢اثال

احه حٗملها جغوح للمضًغ جسلُه ًىا٤ٞ ٖلى نٝغ ؤو٫ خ  الهبذ ب٣ -

 .البُىمحن بكغي جضًله مىه مغجحن في الُىم

ؤهه لً ًىام ٢بل  ياؾدؿلم دمحم لؤلمغ الىا٢٘ وهى ٌٗلم ؤن طل٪ ٌٗج

ا ألن الٗمل الهباحي ال ًم٨ً الخسل٠ هٓغ   يالغابٗت مً ٖهغ الُىم الخال

 
 
 .ا زماهُت وؤعبٗحن ؾاٖتٖىه ختى لى ْل مؿد٣ُٓ
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ُ  ؤخًغ م٨خب   ت اإلاٍغٌ ومٗه ممغيت الخغو١ اا و٦غؾ  ،وحلـ في ٚٞغ

ىض الثاهُ ٖلُه ببغاهُم ؤن ًإزظ م٩اهه  ٖغى   ،اوالىه٠ نباخ   تٖو

ٌ  ل٨ىه ٞع
 
ده ٢لُال  .لحًر

ْلذ خالت اإلاٍغٌ مخ٣لبت بك٩ل ٦بحر ختى ؤخـ ؤن اللُلت ال َاثل مجها 

خحن بضؤ  تؿا. ْل ٖلى هظه الخا٫ ختى السامن الُٟل ؾُمىث خخم  ؤو 

 .٧ان الُٟل ًلٗب م٘ والضه  تالُٟل في الاؾخ٣غاع وبدلى٫ الثامى

ىتٕز مىه  ،ؤخـ دمحم ؾاٖتها بلظة الاهخهاع وؤهه اؾخُإ ؤن ٣ًهغ اإلاىث ٍو

  ٖ ٗ   ،اهظا الُٟل اهتزا  .ا ما اؾخٟٛغ وخمض هللا ٖلى ًٞلهول٨ىه ؾَغ

ه في الخاؾٗه ٢ءحا  :اثلتث بلُه اإلامغيت اإلاؿئىلت ًٖ نٝغ ألاصٍو

 .لبُىمحنٕ ألا يهدكجز٫ مٗاًا للمضًغ ٖكان ًمطخ -

 .ؤها مل ٢اصع اجدغ٥ ي،مُىٟٗل جمًُه اهت -

 .اهذ ٖاٝع اهه مل هُىٟ٘ والػم ج٩لمه اهذ بىٟؿ٪ -

  هؼ  
 
  .ا ٞتر٦خه وطهبذ إلخًاع مل٠ اإلاٍغٌعؤؾه مىا٣ٞ

هاجٟه  عن 

  :٧اهذ ػوحخه ،اإلادمى٫ 

ل في ُٚبىبت ٦بض وبٗخىا حبىا ص. مدمىص دمحم.. الػم جُجي صلى٢تى بابا٥ صز -

٤  .ابً ٖمخ٪ وهى حاي في الٍُغ

 ؤو٢٘ ٧لماتها ٖلى عوخه ٧ان ؤقبه بغمي اإلالر ٞى١ حغح مهترت 
 
٣ٞض  ،نال

 
 
ا لخالت والضه ؤهه لم ًدضر وؤن حٗغى لُٛبىبت مً ٧ان ما ًجٗله مُمئى

مً ا ٖىه ٞلخذ صمٗت ؤخـ بالضم ًخض٤ٞ ٦كال٫ هاع في عؤؾه وعٚم   .٢بل

 .ُٖىه لدؿخ٣غ ٖلى وحىخه
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 .ًا مهِبدصخي..  اهذ بخُِٗ ًا ص٦خىع  -

 .ًهباهتى مال٪ عوحي قىفي وعا٧ي  -

ت الٗملُاث والظي ًجلـ ُٞه  جغ٦ها وطهب بلى اإلا٨خب اإلاالن٤ لٛٞغ

َباء ٢بل بضء الجغاخاث وبُجها.. اؾخإطن في الؿٟغ مً عثِـ ال٣ؿم ألا 

ه غى ٖلُه ؤي مؿاٖضه وهب  الظي جهاصٝ وحىصه في طل٪ الُىم والظي ٖ

 .ٖلُه بإن ًب٣ُه ٖلى ٖلم بما ًدضر

 .وعى جدخاج خاحت وجخ٨ؿ٠ جُلبهاب ،خىا ٧لىا هىا ُٖلت ًا دمحمب -

 .خايغ ًا بُه -

٧ان ق٣ُ٣ه "ٖلى" الظي ٌٗمل في ال٣اهغة  ،عن هاجٟه ٞاؾخإطن للغص ٖلُه 

٤ ج٣ابال في مى٠٢ ؾُاعاث اإلاداٞٓاث وبِىما هما في  ،زغهى آلا  الٍُغ

  .زُغث ببا٫ دمحم ٨ٞغه ُٞلب ع٢م ٖمه

ٖكان ازض بابا واعح٘  ةمغ٦ؼ  تؾٗاٝ ٖىاًبٖغبُت  اًىه ًا ٖمي حهؼو ؤ -

 .بُه هذجؼه في اإلاغ٦ؼ الُبي الٗاإلاي

 .الب٣ُت في خُاج٪ ًا دمحم -

  ؟!!ًهب -

هم  ،لم ٨ًمل ٦المه ٣ٞض زى٣خه ٖبرجه باهما ٢ض ؤن ؤالخٔ ق٣ُ٣ه طل٪ ٞو

ل٨ىه جماؾ٪ زم هاصي ٖلى ؾاث٤ بهىث  ،ُٖىاه بالضمٕىٞازخى٣ذ  ،جىفى

  :ُٞه خضة

-  
 
اوي اللي اهذ مكٛلها صي ًا اؾُ بُ  .ل الٚا
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 .اللي مل ٖاحبه ًجز٫  -

ل٨ل -  .مل هجز٫ وهخبُلها ٖكان مٖؼ

لجى اػاي -  .َب هغ٦ىل٪ ب٣ه ٖكان جىعٍجي هتٖز

 .م٪ؤعاحل اع٦ً ٖكان اهؼ٫ اَل٘ ٖحن  -

ٗاله هؼلذ مً ُٖيُه صمٗخان صون ٢هض والخٔ و بِىما هى في طعوة اهٟ

 :الغ٧اب الخا٫ التي ٖلحها هى وق٣ُ٣ه ٣ٞا٫ ؤخضهم يباق

 ةؾاجظن الن ألا آ.. مٗلل ًاؾُ  ا٢ٟل وقٛل ٢غ تهللا ًا حماٖ اضو وّخِ  -

ا  ة.ٖىضهم خالت ٞو

ؾخاط خ٣٪ ؤو٫.. مٗلل ًا واها اٖٝغ مىحن ًا ٖم ما ٣ًى٫ ٦ضه م ألا  -

 .ٖلُا

 ..وال حهم٪ -

 .ةزحر لُل٣ُا ٖلى والضهما الىٓغة ألا  ةاهُل٣ذ بهما الؿُاع و 

 

 

*  *  * 
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صزل خامض بؿُاعجه بلى مؿدكٟ  ابً عقض السام الظي ٌٗمل به وجىحه 

  ٗ ا بٗض ؤن زاى بؿُاعجه في ا بلى م٨خبه خُث ونل مخإزغ  ؾَغ

  تمؿدى٣ٗاث مغوٍع
 
ُ  ٖضًضة، ؾل في ا م ٖلى مدمىص ػمُله الظي ٧ان هىبخج

 .الٟتره الؿاب٣ت 

 ة.مٗلل اجإزغث ٖلُ٪ ًا خىص -

 ؤؤها  ،ٖاصي ًا ابى ال٨باجً -
 
 تٖكان عاًذ اقخٛل خال ت٢اٖض قٍى نال

 حمل مغو   ة،بغ 

 .هللا ٌؿهله ًا ؾُضي  -

هُا٧ل هو ٞلىؾها  تواخض بخإ حغاخ ياجيُل صي خالت قِٟ حاًبهال -

 .مجها ٚحر ؾبٗمُذ جمىمُذ حىُه يومل هُُلٗل

صه الؿبا٥ هُازض  ،٦ؿبل٪ؤٖىضي  تماجُجي حٗمل ؾبا٦ت الك٣ َب -

 .٦تر مً ٦ضهؤ

 ت:صزلذ ٖلحهما صٖاء في هظه اللخٓ

 .وهو 38خالت قض البًُ خغاعتها  -

  :عص ٖلحها مدمىص 
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الجان-  .ٖاصي ٖل٣ُلها بحٞر

ً   تل٨ً خامض ؤو٢ٟها وطهب مٗها لُُمئن ٖلى اإلاٍغ
 
ا ٞهى ال ًتر٥ قِئ

بٗض حغاخت ٦بري شخيء مٗخاص ل٨ً في بٌٗ  تغجٟٗاإلا ةللٓغوٝ ٞالخغاع 

  ،اج٨ىن زُغ   تألاخُان ال٣لُل
 
 :ٖاص إلادمىص بٗض ٢لُل ٢اثال

 ت... صهُتها مخٓبُتما ٞحهاف خاح -

-  
ّ
٨ى ؤ ي؟٪ ًا خامض.. هي البذ صٖاء اقخ٨خل٪ مجب٣ىل  انلي ٖاٞع

 .٦خحر ابدخىصوصو 

 .لى خاحت في الكٛل صوؽ وال حهم٪ -

 .وهي زاعباها م٘ ٖاص٫ ةَاهغ  تٞحها الكُس يٖامالل ...ال صي بذ بيذ -

وبِىما هم في  ،ٖلُه ما خضر مً ًىمحن خحن ٖغى ٖلحها جىنُلها و ٢و  

 
 
٤ إلا مٗه لك٣خه ًٞٛبذ وؤنغث ؤن ججز٫ في وؾِ  يذ لها بإن جإحالٍُغ

٤  .الٍُغ

 .هخًٟل َى٫ ٖمغ٥ وسض ًا مدمىص -

- ٠ .. بـ اهذ قٛا٫ مٗاهم خىا صٞىِىه ؾىاب ،والىبي مخٗملِل ٞحها قٍغ

ل ٖكان بخساٝ ان  ي واخضه حٛلِ ُٞ٪ ٖكان ؤبؿُاؾت الىٟـ الٍُى

 ب ،٦غامخ٪ السكب
ّ
 .زغآلا  ًو مهما ؤها بسل

٩ا اهذ جدسجً اله٪ مخدغف ؤلى ؤها واهذ في بلض ػي  -  .هما ؤها ألبمٍغ

وال٣لم لى َلبذ  تحٗالى هدؿبها بالىع٢ ،اخىا في مهغ والاجىحن ػي بٌٗ -

 تهخٗمل مك٩ل ةهِؿمٗى ال٨الم وواخض ت.. جالجةاقغ مً ٖكغ بك٩ل مب

 .اممخاػة حض   توصي وؿب
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 ؟البا٢ُحن توالؿخ -

 .مبخلؼ٢ل توالكدُم يهتهؼؤو يٞحهم اللي هدؿ٨ذ والل -

٣ت  ًئـ مىه ٞلم ٨ًمل الى٣اف وهى ًدـ باالمخٗاى مىه ٧اهذ ٍَغ

ح للمغضخى ا ختى خحن ٌكغ بض  ؤ٦المه ومكِخه وحٗبحراجه ال جىم ًٖ َبِب 

 
 
 قِئ

 
في  تٌؿخسضمها الؿم٨ٍغ يا ؤ٢غب للتا ًسو خالتهم ٌؿخسضم ؤلٟاْ

ُحن تمضًى  .الخٞغ

٧ان خامض ال ًىا٣ٞه في عؤًه ؤن ٞغنت ؤن ججض ممغيت لٗىب ؤو "قما٫" 

 ةا ًغص ٖلُه بإن جل٪ ال٨ٟغ ؤٖلى مجها في ؤي ٞئت ؤزغي في اإلاجخم٘ و٧ان صوم  

 ٧اهذ في هظه الٟئت. ؾببها ؤن ٧ل مٛامغاث مدمىص اليؿاثُت

اث  خامض ٧اهذ ٚؼواجه اليؿاثُت ٖلى ٧ل الجبهاث وفي ٧ل اإلاؿخٍى

و٧ان ًغي ؤن اإلامغياث مثلهً مثل ٧ل ٞئاث اإلاجخم٘ ٞحهً  ،الاحخماُٖت

غي    ."قما٫" ص٦خىع "قما٫" تن وعاء ٧ل ممغيؤالهالر والُالر ٍو

ًضها مهحر جً٘ في  ،ٖكغة مغاه٣ت ؾاطحت تجخسغج الٟخاة مجهً في الثامى

ا ًلجإ ا مهم  مغضخى وؾلُت ٖلى الٗما٫، جدـ الٟخاة ؤجها ناعث شسه  

ٞخخطسم طاتها  تبلحها ححراجها للخىؾِ في حجؼ مٍغٌ ؤو بحغاء ؤقٗ

ت م٘ ٖاملت في ؾً ؤمها.  وجخٗامل بعجٞغ

جٗلها  ًتزامً طل٪ م٘ مداوالث ٚؼ٫ مً َبِب ما جضٚضٙ مكاٖغها ٍو

٣ِ الخاحؼ الىٟسخي بُجها وبحن الى٢ٕى ن ٌؿؤجهض١ ؤهه ًدبها وه٨ظا بلى 

ئ  بلى امغؤة لٗىب حؿخمغت اللهى.  تفي السُإ، جخٛحر الٟخاة الخاٞهت البًر

عؤًه لم ج٨ً جل٪ هي ال٣اٖضة الٗامت بالُب٘ ٨ٞثحراث مجهً ًتزوحً في  يف

ول٨ً ٧ان طل٪ هى الخخاب٘ الظي ًجٗل واخضة مجهً جبضو في  ،ؾً مب٨غة
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وهي في ألاؾاؽ ضخُت لُبِب مخالٖب  ٖحن مدمىص ممغيت "قما٫"

 .اؾخسضمها لحروي ٚغوعه اإلاٍغٌ

ٞبضؤ خامض في مغاحٗت ملٟاث اإلاغضخى بلى ؤن  ،اههٝغ مدمىص وجغ٦ه

 حبُجها
 
 :صزلذ ٖلُه صٖاء ٢اَبت

.. هُام اؾخلمذ تؤها ماقُه بٗض بطه٪ ًا ص٦خىع ٖكان ماما حٗباه -

 ت.الىبُكُ

 ت.َُب حٗالى ٖاًؼ٥ في ٧لم -

 ؟زحر -

ل  -  .٦ضه بضا٫ ما اَغ٢ٗل٪ ي و ؤما جخلَى

 .ٖاصي ما ؤها ب٣ُذ ملُكت -

ذ اللي مدمىص ٖمله مٗا٧ي وهؼؤجه -  .ؤها ٖٞغ

دل اًه.. ٢ال٪  - ؼ ومؿ٪ صعاعي ٖكان ما اهؼلل.. ٢ال٪ اهه اٖٞغ هه اججٞر

 
ّ
اًغوي  يل٠ حىُه ٖكان اعوح مٗاه.. ٢ال٪ اهه قخمجؤ٘ مً حُبه َل ٖو

  .باللي بُجي وبحن ٖاص٫

 ..أل تالهغاخ -

ذ مً ِٖكدصخ -  .ًهباٖمل  تومً الىاؽ ٧لها مل ٖاٞع يؤها ٢ٞغ

ٞإزظ حهضت مً  ،٢الذ طل٪ واجهمغث صمىٖها زم ؤزظث جب٩ي بهىث ٖا٫  

 
 
وؤن  ،ا خُا٫ طل٪عوٖها ختى ؾ٨خذ وؤزبرها ؤجها ًجب ؤن جٟٗل قِئ

وؤ٢ؿم لها )بسلُِ مً ال٨ظب  ،خُاتها ال ًم٨ً ؤن حؿخمغ ه٨ظا
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ض ؤن ًإزظ والهض١( ؤه ه لم ولً ًُم٘ ٞحها ؤو ٌٗاملها ٖلى ؤجها حؿض ًٍغ

ا  .مىه ههِب 

زغحذ مً ٖىضه وهي جداوع هٟؿها ما بحن ٚض جإمله ووا٢٘ ج٨غهه ٧اهذ 

 ؤج٨غه هٟؿها 
 
 ؤو  ،اخُاه

 
مام اإلاغآه جخإمل جٟانُل ؤا ازغي ج٠٣ خُاه

ُٔ ولؿان خالها ٣ًى٫   :حؿضها بدى٤ ٚو

ً  الُضهُا   ِمـ
ُ
ـ٣ُذ

 
دؿىُص"  "مـاطا ل ـي ِبـما ؤها با٥  ِمىُه م 

ّ
ه
 
ُبه..  ؤ عج 

 
ؤ  و 

وهى  ،ؾاتهاأ٣ٞىامها الظي ٧ان مثاع خؿض مً ٧ل اليؿاء هى هٟؿه ؾغ م

لحها بىٟـ ال٣ضع بي عحل ٩ًلمها ال ًىٓغ لىحهها ؤو ٌؿخم٘ ؤما ًجٗل 

الظي ًخإمل به اهدىاءاث حؿضها وبِىما هي ٚاع٢ت في ؤ٩ٞاعها صزلذ 

 .اٖلحها ؤمل ػمُلته

 .ٖاص٫ في الاؾخ٣با٫ ،مٗاًا ياهؼل يحٗال -

 .. ؟؟تمٗاه خال -

 ت.في ال٣لب وخالخه نٗب تأل حاله حلُ -

غ  ،هؼلذ بلى اؾخ٣با٫ اإلاؿدكٟ  وهي ججغي  ٣ها وهى ٖلى ؾٍغ ٞغؤجه في ٍَغ

 .مخدغ٥ مخىحهحن به هدى ٢ؿُغة ال٣لب وبجىاعه ػوحخه جمصخي با٦ُت

غه مً  ختى ٖلى ئ خابٗه بهمذ وال ججغ مامها وهي جؤاهخٓغث ختى مغ ؾٍغ

  .الؿاا٫
 
وال جضعي ألًً جخجه زم ٖاوصث  و٢ٟذ قازهت ببهغها ٢لُال

  .ؤصعاحها هدى م٨خب خامض

 .ٖاص٫ بُمىث يلخ٣جب -

 ؟هٟؿ٪ ٖلُه ٦ضه تمٗلل عبىا ٌكُٟه.. بـ لُه ممىج -
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مِّ والىبي عوح بُ  خغام ٖلُ٪.. -  ي.جو ٖلُه َو

- 
ّ
 .ًجُلىا زبره لىخضه يوصلى٢ت يهتهبل ًا بذ ا يلو خُاة ام٪.. بُ

  .وهِٟـ ٖاوصث َلبها مىه زاهُت وهي جب٩ي وجخىؾل بلُه ب٩ل ٚا٫  

 .زالم زمؿت ٦ضه واجهل ل٪ ٕ ال٣ؿُغة اَمىل٪ ٖلُه -

ن جىاو٫ ؾماٖت الهاج٠ وبٗض ؤمغث بً٘ ص٢اث٤ وهي جيخدب في نمذ بلى 

  :ههى م٩اإلاتهاؤن ؤ

 ي.اإلاغ٦ؼة صلى٢ت تل٘ الٗىاًالك٣  ب٣ي.. زالم ٖضي مجها وهُُ غٖم -

 

 

 

*  *  * 
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- 11 - 

 
عب٘ بضا٫ ألا ي ؾبٕى الجاي هاجن قاء هللا ؤلا بمٗلل ًا خاحت ب٣   -

 .السمِـ

-  
 
دبب ُٞ٪ ز ؿهّ زالم ًابجي عبىا حهضًل٪ الٗاصخي ٍو ل٪ ما ولُذ ل٣ه َو

 .ٖلُه

  ٗ باء ؤٚل٤ ببغاهُم الهاج٠ م٘ والضجه زم جىحه ؾَغ لُبضؤ ا بلى م٨خب ألَا

اإلاغوع اإلاؿاجي م٘ زلُل الىاثب الؿيُىع الثاوي في ال٣ؿم ومٗهما ص٦خىع 

 ٝ ٖلحهما في طل٪ الُىم.َاهغ اإلاضعؽ اإلاكغِ 

٣ت اإلاغوع ٖلى اإلاغضخى  ،بضؤ اإلاغوع ٖلى ٚٝغ اإلاغضخى بالترجِب  ٧اهذ ٍَغ

كغح آزغ مؿخجضاث خالخه  ؤن ٠٣ً الىاثب الؿيُىع بلى حىاع اإلاٍغٌ َو

زغي وبُٖاء مالخٓاجه وجىنُاجه ؤو ؤؾئلت ؤبخىحُه  زم ٣ًىم اإلاضعؽ

  ة.الجضًض تبُٖاء الىىاب بٌٗ اإلاٗلىماث الُبُ

 
هاج٠ ببغاهُم بىٛمت جىبئ بغؾالت له ٖلى الِٟـ بى٥  وؤزىاء اإلاغوع عن 

 ي.. همىث واقىٞ٪ صلى٢تيووحضها مً ٖال "وخكخج، ٞىٓغ بلحها زلؿت

 
 
 " XOXO".. "خاال

 الث لغحل ٧ان مهاب  جى٢ٟىا ؤمام بخضي الخا
ُ
ذ له حغٍ  ا ب٣غخت في ؾا٢ه وؤ

ب٣ضع ه ٞحها.. ئ حغابٖملُت جغ٢ُ٘ حلضي ولم ٌعجب ص. َاهغ ما ٧ان ٢ض جم 
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 ،َباءما ٧ان اإلاغوع ٖلى اإلاغضخى ٞغنت هامت للٗىاًت باإلاٍغٌ ولخٗلُم ألا 

  ً ا الؾخٗغاى الًٗالث واإلاٗلىماث الخضًثت والخ٣لُل مً ٧ان ٞغنت ؤً

ً فقإن آلا   خُان.ي بٌٗ ألا زٍغ

 ل٨ً الخ٣ُ٣ت ؤن ص. َاهغ ٧ان مهظب  
 
اإلا و٧اهذ له  ،اا ماهغ  اخ  ا بد٤ وحغ  ا ٖو

ا ل٣ىاٖض وحهت هٓغ مدترمت في اٖترايه ٖلى جل٪ الجغاخت، واخترام  

ختى ال ًهل للمٍغٌ ٦ثحر مما  تهجلحًزالٗمل ٧ان اللىم والى٣ض باإل 

  .٣ًىلىن 

ُ  ا حغاحغاء  بن هىا٥ ؤهل جغي ًا زلُل  - ًٞل مً التر٢ُ٘ في جل٪ ؤا خ

 ت.الخال

 ؾُضي ؤها ماػلذ نٛحر   -
 
 ؤوال ًد٤ لي ؤن ؤه٣ض  ا وحاهال

 
 .اؾخاط

ج٩لم ٖلى اٖخباع ؤن هظا مٍغً٪ وال حٗٝغ مً  ،ٝو مً زبث الىىابؤ -

 .الظي ؤحغي الجغاخت له

د -   .ؤًٞل وؾُمى٘ ٖىصة الخ٣غح تاهمً ًٖالث الؿم   تؤعي ؤن ه٣ل قٍغ

 اهُمبغ بهىا جضزل 

لى ؾمدذ لي ًا ؾُضي ؤلِؿذ ؾا١ ٦هظه في عحل مهاب ٖضة مغاث  -

ُٟتها لى اؾخسضمىا ًٖلت مً هٟـ الؿا١ؤؾدؿتهل٪   .٦ثر وج٠ًٗ ْو

 :ٖلُه ص. َاهغ بدؼم عص  

  .صوع٥ في الخضًث ؾإ٫ الؿيُىع ولم ًإِث ؤٞإها  ،ال جخ٩لم زاهُت بضون بطن -

ا مىه ؤن ٨ًمل  :زم الخٟذ بلى زلُل َالب 
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ً  ه - ا خلى٫ ؤزغي ٦ى٣ل ًٖلت مً الٓهغ وجىنُلها بكغاًحن ىا٥ ؤً

لت ومغه٣ت لغحل  ،الًٗام مً الدؿىؽ يالؿا١ لخدم ول٨جها ٖملُت ٍَى

 .في السمؿِىاث

 ؟بغاهُمبما عؤً٪ ًا  -

 :ا و٢ا٫ٞىٓغ بلُه ص. َاهغ قظع   تعن هاج٠ ببغاهُم زاهُ

-  
 
 ي.٘ مىباًل٪ وا٢ٟله وعص ٖلى ؾاالَل

صي ٖلى الؿاا٫ آؾ٠ ًا بُه. - لت ب. ع  ن ؤًٞل خل له هى الجغاخت الٍُى

اث٠ ال٣لب والخىٟـ لضي اإلاٍغٌ بدالت  التي ط٦غها ص. زلُل بطا ٧اهذ ْو

 .حُضة وهي ٦ظل٪ بالٟٗل

ُ   ،وؤها اوا٣ٞ٪ الغؤي - ا ٣ٞض ًخدؿً وال ول٨ً ؾيخاب٘ خالت اإلاٍغٌ خال

م ؤهه اخخما٫ ي٠ُٗ تهدخاج لجغاخت زاهُ  .ٚع

 :ٖلى زحر  وبِىما ًىنالن ص. َاهغ لباب ال٣ؿم ٢ا٫ إلبغاهُم اهخهى اإلاغوع

-  ُِّ ُجي مى٪ بـ اهذ ٖ ـ ٍو ل زاًب وجغ٦حز٥ ٢لُل ولى خض ٚحري اهذ ٦َى

٪ بدبو ٖلى عؾال في مىباًل٪ في  ت٧ان مسر بُ٪ بالٍ الٗىبر إلاا ٌكٞى

 .و٢ذ اإلاغوع ٕ اإلاغضخى

ض خًغج٪ م٨غعهاف جاوؤمٗلل ًا بُه  -  ي.ٖو

  ن اههٝغؤبٗض 
 
 :ص. َاهغ هٓغ زلُل بلُه ٢اثال

  تؾاٖخحن جالج يؤها هُل٘ ؤهامل -
 
اوػ اهؼ٫ الا٢ُ٪ زل هذ ُٚاع ٖلى ٧ل ٖو

ال بالخاالث اللي ٖىض٥ ٖكان وكخٛل ٖملُاث الخىاصر.. مخصخىِل 

 .لى ُٞه مهِبت بجض
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  ٗ هه ال ؤ٧ان ُٖبه الغثِسخي مً وحهت هٓغ ببغاهُم  ،اجغ٦ه واههٝغ ؾَغ

اً ت الٗملُاث وما  تالُىمُ تٌؿاٖض في الٖغ للمغضخى وال حهخم بال بٛٞغ

ن ا و٧ان ل٠ُُ اإلاٗكغ لحِّ ا حُض  ا ومٗلم  ا ماهغ  اخ  ٧ان حغ   ،ًخٗل٤ بها

  ً ا ول٨ىه صوم   ،اا ٌٗامل اإلامغياث حُض  الجاهب ٖلى زالٝ خامض . ٧ان ؤً

 ًً٘ مؿاٞت بِىه وبُجهً.

 ؤمؿ٪ هاجٟه و٦خب لٗال

 " XO"اها ٦مان حؿٗمُذ 

"ا ة"ٖاوػ   قىٞ٪ اجهٝغ

 ًه مُىٟٗل ازغج"بٖمل ؤ"

 "ت"زالم هجُل٪ ا٢ٗض مٗا٥ قٍى

 ًه"ب٢ىله ؤها ٢اٖض صلى٢تى لىخضي بـ اٞغضخي زلُل قاٞ٪ ؤ"

 ػ٧ي عؾخم" ي"مل اهذ ٢لذ ان صه ق٨غي ؾغخان بخا٨ٖم والخاو

 ًه بغيه"به بـ ا٢ىله ؤ"

 
ّ
 زالو وهمىث لى ما توب٠ُٗ ٖلحها.. وهللا ٚلباه تٚلباه ةه واخض"٢ىل

خ٨ل الجهاعصه  .قٞى

 .بٗض ؾاٖت يوػي ما جُجي بـ اهؼل ي"زالم حٗال

٦مل ؤمطخى الى٢ذ و  ،ههى مداصزخه مٗها و٢ام لُبضؤ الُٛاع ٖلى اإلاغضخىؤ

  :حاءث له لُلى اإلامغيت و٢الذ له ة،ال خالت واخضب ولم ًدب٤   ،ٖمله

  .ج٣ىم حٛحر تمل عايُ ،صي تقىٞل٪ خل ًا هُما في الؿذ ٌؿٍغ -
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 ت.ه ًا مخسلٟت اخىا قٛالحن في وعقًبهُما  -

لل حٗالى بـ ٧لمها بدىِخ٪ صي -  .زالم ًا ص٦خىع متٖز

 تفي ؤما٦ً مخٟغ٢ تبدغو١ ٖم٣ُ توهي مٍغًت مهاب ت٢ام مٗها بلى ٌؿٍغ

 ِ
ًّ غ الٗكاء لها و٢هتها مً اإلاأسخي اإلاخ٨غعة في مجخمٗىا الغاج٘. ٧اهذ جد

 تٛاػ وهظه اإلاىا٢ض مؿئىلوالبىتها ٖلى هحران مى٢ض ًضوي الهى٘ ٌٗمل بال

ؼبت زحر ٣ت ٖو هللا وما  ًٖ هه٠ الخغاث٤ التي جدضر في ٖكىاثُاث الضٍو

في خ٨مهما.. ٧ان الىاؽ مً ال٣ٟغ بضعحت ال حؿمذ لهم ختى با٢خىاء 

 بىجاحاػ بؿُِ.

٣ضث هي خملها ولم ًدب٤ لها  اختر٢ذ هي وابىتها في الخاصر؛ ماجذ ابىتها ٞو

قهغ وؤ٦ثر وماػالذ جدذ الٗالج بٗض ؤعب٘  مغ   ،نو ولؼوحها ؤبىاء آزغ 

 
 
تها وبضؤ بالخضًث بلحها مداوال ب٢ىاٖها  ٖملُاث حغاخُت. طهب بلى ٚٞغ

ٌ وحكتٍر خًىع ػوحها ٣ٞالذ لُلى ت الُٛاع وهي جٞغ   :بالظهاب لٛٞغ

 .ًضيةلهى ًىل٘ هى ٦مان واٚحرله ببمهلخخ٪  يًا بذ مل حاي قىف -

اعتها  يذ بن ػوج اإلاٍغًت لم ٌٗض ًإحؾإلها ببغاهُم ًٖ مٗجى طل٪ ٣ٞال لٍؼ

 
 
اها ؤو حهخم بها بال ؤمها. ٧ان الؼوج في عؤحها هظال ؛ صخُذ ولم ٌٗض ؤخض ًٖغ

  ؤن الغحل ٣ٞض  
 
ن ؤا ٧ان ًيخٓغه وحكىهذ ػوحخه وال ًم٨ً ابيخه وحىِى

تر٦ها جىاحه ؤل٨ً طل٪ ال ٌكٟ٘ له  ٧اهذ، حٗىص ٦ما ن ًٟغ بجلضه ٍو

ىاحٗها وخضها  .مهحرها ٞو

 :زم ؤياٞذ مً خ٨متها 
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ً ًخلمى  تالغحال ت،نى٠ ٧له هضال - واخضه  ت٧لهم في نُٟد اصو٫ ٖاًٍؼ

ترمى  خ٣ٟل ٖلحهم بذجغ ٍو نى٠ ٖاًؼ يغب  يفي الىُل ما ًباهىف جاو اٍو

 ت.الجؼم

 :ا و٢ا٫لحها مكضوه  بهٓغ 

 .ـ لُلىنل٪ ًا مِ ؤهللا ٨ًغم  -

 ت.ال ًا ًا ص٦خىع اهذ مل م الغحال -

 .. ؟؟؟؟؟تغحالال ًمل م -

 .ق٩ا٫ صيألا  ًبـ مل م تؾٟه مل ٢هضي.. اهذ ؾُض الغحالآًىه  -

زم  تفي الض٣ُ٢ تل٠ ٧لمؤ تجخدضر بؿٖغ خغ٦ت،٧ان لؿاجها ال ٠٨ً ًٖ ال

زالم م٘ " ل٨جها ٧اهذ قضًضة ؤلا تج٣ى٫ في جهاًت خضًثها "زلُجي ؾا٦خ

ذ ٧اه مغياها وحِٗل مٗهم مك٨التهم الاحخماُٖت ؤ٦ثر مً الُبُت.

  ً جتها ال٨ثحر وجدًغ للمؿدكٟ  ؤً ت ؤنُلت جخدمل في ٍػ ا ػوحت مهٍغ

 
 
 ا ب٨ضمت خى٫ ُٖجها ؤو ؤؾٟل زضها.ؤخُاه

طاث مغة ؤنغ ؤن ٨ًخب ٞحها ق٨ىي ألجها جدضزذ بلُه بك٩ل ٚحر الث٤  

٣ت بإل٨ً خامض هصخه  زغي وهى ؤن ٌسخب الك٨ىي وؤن ًاصبها بٍُغ

طا طهبذ لؼوحها بجها ؤحهت هٓغه في الٗمل و٧اهذ و  ةجدمُلها ؤٖباء ػاثض

هه زهم مً ؤولً ًهض١  تا ٞؿٝى جىا٫ مىه ٖل٣ت ؾازىبغاجبها ها٢ه  

 عاجبها هدُجت زُإ ٞٗلخه.

خه في الؿ٨ًؤبٗض  ٫ مالبؿه واعجضي ػي وبض   ،ن ؤههى ُٚاعاجه نٗض لٛٞغ

ا ا حضًض  الٗملُاث الظي ًغجضًه ٖاصة ؤزىاء الىىبخجُت ل٨ىه اهخ٣  واخض  
ىضما  ت،وخل٤ ط٢ىه وحُٗغ وهؼ٫ بلى ال٣ؿم زاهُ ،ىاًتا بٗوم٨ىٍ   عؾلذ ؤٖو
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هؼ٫ الحها ٧اهذ جغ٦ب ؾُاعتها الجىل٠  ،جها ٖىض باب اإلاؿدكٟ ؤله ٖال 

مً لُضٖها جضزل وجغ٦ً ؾُاعتها صازل ؾىع وؤقاع هى بلى خاعؽ ألا 

 اإلاؿدكٟ .

٧اهذ ُٖىاه ج٩اصان ج٣ٟؼان مً م٩اجهما و٢لبه ًس٤ٟ بضوي زُل بلُه ؤن 

  ،لجمُ٘ ٌؿمٗىهها
 
 ؾل

 
٤ زم جغ٦ها ٢اثال ٣ت  م ٖلحها واخخًً ًضها بٞغ بٍُغ

 ت:مؿغخُ

-  
 
اعج٪ الؿيُؤذ ؤهىاع٥ ٖلى اإلاؿدكٟ  و اجًٟلي ًا هاهم.. هل  ت.ؾٗضجىا ٍػ

   ت:ضخ٨ذ بهىث ٖا٫ ٣ٞا٫ بؿٖغ

 .زصخي زصخي تهككككل هخىصًىا في صاهُ -

ه   ،نٗضث مٗه بلى م٨خبه وؤحلؿها ُٞه ن ًٟخذ الباب ؤٖلى ا و٧ان خٍغ

  .ع الٓىىن اٖلى مهغاُٖه ختى ال ًخ٩لم ؤخض ؤو جث

 ؟ًهبحكغبي  -

دكاث مٗاًاإلاا جا٧ل ألا  -  .و٫ ؤها حاًبال٪ ؾاهضٍو

جي في اإلاضعؾ تحاً ياهت -  ي... مل هُىٟ٘ ها٧ل صلى٢تتجؼوٍع

 .زالم زلحهم بٗضًً اب٣  ٧لهم م٘ الؿيُىع بخاٖ٪ -

ال ًخجاطبان ؤَغاٝ الخضًث ٢ام وؤٖض لهما ٦ىبحن مً اليؿ٩اُٞه ْو

ن الُىم الظي ؤ٦ضث له ؤل٨جها  ،ًامؤالظي اٞخ٣ضاه ٖلى مضاع ٖكغة 

ال خضوص ُٞه وال  جها مٗه في ٖالم مىاػ  ؤ٢ًُاه ٧ان ٌؿخد٤. جخمجى هي لى 

ن جب٣  مٗه ختى الهباح، ٧اها ًخ٩لمان ؤخىاحؼ وال "خامض" لُدؿجى لها 
ُىجهما مهُٛت ٢بل  لهما مٗبإ بمىحاث ًبثها طاجهما وألازحر خى آٖو

 ٢لباهمها.

 :لُلى ٢اثلت تصزلذ ٖلُه اإلامغي
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 .ٖاوػا٥ تؾىعي ًا ص٦خىع.. ٌؿٍغ -

.. زم الخٟذ بلى خبُبخه واؾخإطن مجها وجىحه بلى اإلاٍغًت وهى يَُب زىاو -

  :ٌؿإ٫ لُلى

 زحر.. ؟؟؟ -

 ؟محن الٗؿل اللي مٗا٥ صي -

-  
ّ
اوػ  ت  هٟؿ٪ صي ًٖىة في حمُٗت زحًرإلا اث للُٗاهحن ةٖو  .ججُب جبٖر

 َىِ بغيه.. صي ٢اٖضة هخا٧ل٪ بٗىحها واهذ وِ  ىٖل -
ّ
 .زغ٪ اخمغ ٕ آلا ق

 .زالم مخ٨تٌرل في ال٨الم -

 
 
ًخه زم ٖاص بلحها لُجض زلُل وا٢ٟ   .ا ٖىض اإلا٨خبطهب لغئٍت مٍغ

 ؟محن صي -

 .٧اهذ مٗاًا في قٛل تصي واخضة مٗٞغ -

ت ص٣ُ٢ ٢62ضام٪ ؾاٖت  َب اَل٘ البـ وازغج مٗاها لى خابب بـ -

 .حٗمل مىبه ٖلى مىباًل٪ ؾاٖت ماًغن جُجي حغي 

ق٨غه وهى ًُحر مً الٟغح زم ؤزبرها و٢ا٫ لها بهه ؾُظهب لُٛحر مالبؿه 
 :٣ٞالذ له

 .ٖلُ٪ تحٗالى ٦ضه ٖكان مىًُٗل و٢ذ..  الُىهُٟىعم صه جدٟ -

 هُىٟ٘.. ؟؟؟ -

اقُغ حغاح في حمل و ؤم٘  ة٢ى٫ ؤها ٢اٖضؤًىه ٖكان اجغؾم بُ٪ و ؤ -

 .الضهُا

*  *  * 
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- 10 – 

 
مً الخبضًل بحن اإلا٨ُغوباناث  تونلذ صٖاء لبُتها بٗض عخلت مغه٣

وعٚم ؤن  ،وا٫"جى٦خى٥" جغه٣ها ؤ٦ثر مً بعها١ الٗمل بٗضة مغاخل

بٌٛ حؼء ؤهه ٧ان ؤال با٫"جى٦خى٥" ٣ًُ٘ ؤ٢هغ مؿاٞت في عخلتها جل٪ 

ُ  بلى ٢لبها ٞٛالب   صون السامؿت ٖكغ مً الٗمغ  اا ما ٨ًىن ؾاث٣ت نب

ًداو٫ ؤن ًثبذ عحىلخه بٗضص اإلاغاث التي ٨ًؿغ ٞحها ٢ىاٖض اإلاغوع 

 وألازال١ ومضي ٢ظاعة ما ٌؿخٗمله مً ؤلٟاّ.

 
 
ُ   ٧ان ؾاث٣ها في جل٪ اإلاغة عحال دها زالزُي ا ل٨ً مالمده ٧اهذ ال جٍغ

 
 
ىم ٖمل ق ،ابَال٢ ا١ ول٨ً ألهه الىخُض الظي وحضجه بٗض عخلت مغه٣ت ٍو

ب  مإهذ هٟؿها ؤجها في مىخه٠ الجهاع وؤن مؿ٨جها ٢ٍغ ٣ٞض ع٦بذ مٗه َو

٣ها مؼصخم ال ًثحر السىٝ وم٘ طل٪ ٣ٞض ٖض٫ الغحل مً وي٘  ٍغ َو

 
 
٘ اإلاغاًا امامه لُدؿجى له الىٓغ بلحها و٧ان الخل اإلاٗخاص ٖىضها هى جهى

 ٔ هٓغاجه ختى ونلذ.وؤجها لم جلخ   ةالالمبال 

  :بىت ق٣ُ٣ها ألا٦بر ؾٗض واخخًىتها ٢اثلتاؾخ٣بلتها ٖىض الباب ا

 .ٖمخى صٖاء وخكدُجي.. الَٗغـ لؿه ماشخي - 

ـ  -  ؟ًهبَٖغ

 :جضزلذ ػوحت ؤزحها في الخضًث ٢اثلت



 85  

دكحهىف.. عاحل مبعجغ ٦ضه م  - صه مً بسدك٪ ًا خبِبدصخي اه٪ مكٞى

ل٪ ٖغوؾؤوي ؤالٟالخحن وحلضه  في خخت  تزى٧ي ٢اله م٘ هٟؿ٪ قٞى

 ت.جاهُ

٧٣اهذ با ـ ًُغ١ بابها ل٨ً جل٪ الٍُغ ٌ ؤي َٖغ  تلُب٘ ؾُٗضة بٞغ

ججاهلذ عص ػوحت ؤزحها  ،والخضزل الٟج في ٢غاع ًسهها ٧ان ًثحر خُٟٓتها

ٌ ٞإحابها ؤوؾإلذ  هه عحل "هُ٘" مىظ ؤن بضؤ في ؤزاها ًٖ ؾبب الٞغ

 
 
ا مً الخضًث وهى ًدؿاء٫ ًٖ صزلها وعاجبها وفي ما جى٣ٟه وهل وعزذ قِئ

 .ػوحها الغاخل

ٌ مً ًخ٣ضم لها. ٧ان ٧ل بذ ؤخؿ   إهه ًبالٜ وؤهه ًخذجج بإي حجت لحٞر

ًه هي و٧ان هى ال ٌٗاعيها ؤو ًبض يمً ًإح ختى ؤؾٟه  يلُلب ًضها جٞغ

ٌ ختى  ًها ألجها هي مً ًغعى بإخؿذ ؤٖلى طل٪ الٞغ هه مغجاح لٞغ

والضتها ؤٚلب الى٢ذ وخحن جظهب لٗملها ج٣دؿم ؤزتها م٘ ػوحت ؤزحها 

ض ٖلى ػوحت ؤن صٖاء ؾختزوج ؤم٘ ؤمها، ومٗجى  الخىاحض ن الٗبء ؾحًز

 .٦ما حؿمحها( تزحها )الىدىىخؤ

طاث مغة ٨ٞغث بازخباع ق٨ى٦ها ٞإبضث مىا٣ٞت مبضثُت ٖلى ؤخضهم 

 
 
ا ؾاٖتها ما حٗلها جلىم هٟؿها ٖلى ْجها به وبضؤث و٧ان وحه ؤزحها بكىق

ٌ ن اه٣ك٘ ختى حاء ؤول٨ً ما لبث ؾىاص اللُل  ،في الخ٨ٟحر بذجت للٞغ

ًه. ؾاٖتها جإ٦ضث  ما بهن الؿبب لم ٨ًً مً ؤزحها و ؤؤزىها بذجت لٞغ

ٌ مً ًخ٣ضمىن  خىاوب للحها باب٧ان مً جإزحر ػوحخه ٖلُه وه٨ظا ناع ٞع

 .ختى لم ٌٗض ًُغ١ بابها ؤخض بال ُٞما هضع

 .خىا ماقُحن ًا صٖاء ًا خبِبدصخي.. الٛضا ٖىض٥ حىه ؾالمب -
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 زحها ؤ٢بلتها ػوحت 
ُ
٢ 
 
زظث َٟلتها وؾب٣خه ؤزم ٚمؼث لؼوحها و  ةت باعصبل

  ،بلى الؿلم
 
 :م ؤزىها ٖلحها زم ٢ا٫ بترصصؾل

ُلي مٗا٧ي زمؿمُذ حىُه أل  -  .و٫ الكهغب٣ىل٪ اًه ًا صٖاء مٗلل قٞى

ا -  .لؿه م٣بًدل وهللا ًا ازٍى

 
 
م  ٧اهذ ال جغص له ؾاالا هه ٧ان ال ٌُٗض لها ه٣ىصها ٧املت في ٦ثحر مً ؤٚع

ن الٛالء الٟاخل ناع ًجهل ٧ل بِذ ؤو٧اهذ حٗظعه ألجها حٗلم  ،ُانألاخ

ذ للٗمل في مؿدكٟ   تن جغ٦ذ الخ٨ىمؤوهي صزلها جدؿً مىظ  وجٟٚغ

 ابً عقض السام.

 ؤ٧اهذ  
 
ا  تؤزتها الثاهُ يا حُٗخُاه م ؤجها ال جُلب مجها و٧اهذ ج٣ؿم ٦ثحر  ٚع

٣ٞض ٧اهذ خُاتها هي  ا ما ل٨جها لم جٟٗل ولً جٟٗلجها ؾترص حماثلها ًىم  ؤ

 .ال ُٞما هضعبتها الؿىصاء ءا بُىم وال ج٩اص حٛحر ٖباجمصخي ًىم   ي ألازغ 

 
 
ا صزلذ ألمها وؾلمذ ٖلحها وحلؿذ مٗها ٢لُال .. ٧اهذ ؤمها ال جخدغ٥ ٦ثحر 

 
 
ض الظي لم ًتر٥ مٟهال  ،لها ٖلى خاله لؿمىتها وإلاا حٗاهُه مً الغوماجٍى

غيها ٖ َباء والظًً ٌٗملىن لى ؤًٞل ألا و٧اهذ صٖاء جخىلى زضمتها ٖو

جها لم جىجب بال صٖاء وؤن صٖاء ؤا مها جغصص صوم  ؤو٧اهذ  ،مٗها في اإلاؿدكٟ 

 .إن ًغػ٢ها هللا بمً ٌؿترهابهي ٢غة ُٖجها وال جى٣ُ٘ صٖىاتها لها 

ا ما جبث في هٟؿها ألامل بإهه ؾُإح غ١  ي٧اهذ جل٪ الضٖىاث ٦ثحر  ًىم ٍو

  ُ تزوحها عؾم ؤمام الجمُ٘ وهي حٗلم ؤهه ًسصخى مثل جل٪ ا و ٢لب ٖاص٫ ٍو

ن ؤ٢ل ما ؾُد٩  ٖىه ؤن ؤالسُىة التي ؾخٟخذ ٖلُه ؤبىاب الجخُم و 

  ٗ  ا في ماله.ٞخاة مً ٖمغ ؤوالصه ٢ض لٗبذ ب٣ٗله َم
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ا بل بجها في  خالم ٣ًٓتها ٢غعث ؤن ؤزىاء واخض مً ؤلم ٨ًً اإلاا٫ همها ؤبض 

 
 
ض مىه ماال غزه وحُٗي ؤلا٢غاع لؼوحخه وؤوالصه ولً ج ج٨خب ب٢غاعا ؤجها ال جٍغ

 بطا ٧ان طل٪ ما ؾُجٗله ٨ًٟغ ؤن ًتزوحها في الىىع.

ها ٖلى عجل زم حلؿذ ٦ٗاصتها إلاكاهضة اإلاؿلؿل الهىضي ءجىاولذ ٚضا

  ُ  .ا بلى ؤن عن هاجٟها.. ٧اهذ ؤمل نض٣ًتهاالظي جخابٗه ًىم

 ؟اهتي ٞحن -

 .في البِذ بخٟغج ٕ اإلاؿلؿل الهىضي -

 .هى ان م٩اول جغ٧ي ًب٣  هىضي  ب٣ اعخم  ؤهلي-

 ؟ًهب ةازلصخي ٖاوػ  -

 .حاًبال٪ زبر بملُىن حىُه -

 ًه ٖاص٫ زغج ؟ب -

 ؤًسغب بِذ  -
ّ
ذ.. ال ًا ؾت ،ٟذ ٖاص٫م اللي زل  يهى مِٟل ٚحر ٞػ

 
ّ

 .. اللي اؾمه مدمىص مً اإلاؿدكٟ .ي الض٦خىع الـ..هىازضل٪ خ٣٪ وهمصخ

 ؟اػاي -

م مدمىص بالخ٩لم م٘ ممغيت حضًضه ٢هذ ٖلحها ما خضر الُىم خُث ٢ا

ل ًلمذ لها َُلت الىىبخجُ  ين جإحؤوفي الجهاًت َلب مجها  ت،باإلاؿدكٟ  ْو

غى ٖلحها ه٣ىص    ا في اإلا٣ابل.ُٖاصجه ٖو
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ت اإلاؿدكٟ  و٢ضمذ  - البذ قبكبذ له وزلخه مِؿىاف وعاخذ إلاكٞغ

هٟـ  ابىاث جاهُحن ٢ضمى  6َى٫ َلٗلها بخإ ى ُٞه ق٨ىي بٗضها ٖل

 .ىي الك٨

 ؟امتى ال٨الم صه -

 .مكُتي ٖلُى٫  يبٗض ما اهت-

ؤ٦ملذ لها ب٣ُت الخ٩اًت وهي جخ٩لم في خماؽ وخ٨ذ ٠ُ٦  جٟا٢م 

 تاإلاىيٕى وؤن الٟخُاث هضصن بصاعة اإلاؿدكٟ  بخ٣ضًم ق٨ىي في الى٣اب

 ب
ُ
 .ض هظا الُبِبطا لم ًخم بجهاء حٗا٢

 .مٗاه اَب وػماًله مل ه٣ُٟى  -

ؤها  يبد٨ُله ٢ال هًضهم مىه ختى خامض ناخببالاااا.. ٧لهم ٚؿلىا  -

 .حؤٖاحبه الضح م٣ُىلل  يهصخخه بـ هى مهغ والل

ضخ٨ذ صٖاء في ٞغح ل٨ً ط٦غتها ؾحرة خامض بمى٢ٟه مجها ٖىضما 

ناعخخه بؼواحها مً ٖاص٫ ٞمهما خاو٫ ؤن ًبرع ؾبب اهٟٗاله ؾاٖتها 

ؾه زُِ ٣ٞض ونل لها بخؿاؽ ٖم٤ُ بإهه ال ًسغج مٗها بال ألن في عؤ

لٗملت واخضة ٢ض ٌؿل٪ ٧ل  ت٧لهم وحىه مسخلٟ ا. ٧اهى تزغي ٚحر مٗلىؤ

 
 
٣ . لم ةبلى ٚاًت واخض يا لآلزغ ل٨ً ٧ل هظه الُغ١ جيخها مٛاًغ  مجهم ٍَغ

 ولم ٣ًضع ؤخضهم مٗاهاتها ؤو اخخُاحاتها.  ت٨ًٟغ ؤخضهم ٞحها ٦ةوؿاه

  ٗ مثل ا ٖلى ؤجها ٢غم مؿ٨ً وهم ؤهىإ مثلهم ًخٗاملىن مٗها حمُ

ِ  ؛اإلاغضخى الظًً ًإزظون اإلاؿ٨ىاث
ّ
ً ٞٗاص٫ العجىػ الظي ًإزظ اإلاؿ٨

مىد ذ آالم مٟانله ٍو ا ٖلى اإلاصخي الث٣ت وؤلاخؿاؽ بإهه ماػا٫ ٢اصع   هلحًر

٦كاب نٛحر وخامض هى الكاب الظي ًإزظ اإلاؿ٨ً لُلٗب في ا٫"حُم" 
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ن ًإزظه ؤا آالم ًٖالجه ل٨ىه ًدخاٍ ٢بل لِؿدكٗغ عحىلخه مخجىب  

ؤما مدمىص ٞهى مضمً  ت،هه لً ًهاب بإٖغاى حاهبُؤ٦ض مً لُخإ

 ا٫"٦ُمُا" ًد٣ً هٟؿه بإي مؿ٨ً في ؤي و٢ذ صون الخ٨ٟحر في الٗىا٢ب.

ًُ ؤحكٗغ  ال أللم اليؿاء وؤجهم طل٪ بسل٣ىا في هظه الضهُا ن الغحا٫ لم 

ا بما جغاه في  ال٣ٗاب ألابضي الظي ج٣غع ٖلى بىاث خىاء وحٗؼي هٟؿها ٦ثحر 

ها ؤو ختى في َبِباث ٌٗملً مٗها و٦ثحراث مجهً ًال٢حن ال٨ثحر مً نض٣ًات

٨خمً ؤٚلبه.  الغحا٫ ًٟصخً ًٖ بًٗه ٍو

 يمً حمُٗاث ٧اعه ت٧اهذ خ٨متها جل٪ جغشخها بجضاعة ألن جغؤؽ حمُٗ

 ببل  ةالغحا٫ اإلاخٗضص
 
  تا مً الث٣اٞجها لى ؤوجِذ خٓ

ّ
ٟذ ٦خابت ؤؾمخه ألل

ت ألاحل في جهض٤ً الغحل".. مثا٫ في هضالت الغحا٫" ؤ"يغب ألا  و "ؾٖغ

٩ٞاعها ٖلى مكهض في اإلاؿلؿل للبُل وهى ًب٩ي ٖلى خبُبخه ؤاهخبهذ مً 

 :ٞمهمهذ قٟخحها وهي جخمخم تاإلاٍغً

 .في خٓىا الهباب تحاجىا هُل -

 

 

*  *  * 
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ًام. إلالم ؤالُىم هى ؤو٫ ؤًام دمحم في الٗمل بٗض بحاػة ججاوػث الٗكغة 

في الاه٣كإ  ته في جل٪ الٟتره وبضؤث ُٚاماث الخؼن الث٣ُلقخاث هٟؿ

جي.. ٧اهذ ؤَى٫ ٞترة ٢ًاها م٘ ػوحخه وابيخه مىظ جؼوج خُث لم  الخضٍع

ًام في جهاًت ٧ل ؤؾبىٖحن و٧ان ما ًٌٛبه في ببغاهُم ؤ٨ًً ٌؿاٞغ بال زالزت 

م ؤهه ٧ان ًهغ ٖلى ا٢دؿام بحاػاث جهاًت ألا  ؾبٕى بالدؿاوي مٗه بٚغ

 .ؤٖؼب  ٦ىهه 

اه لُلت ؤ٧ان ؤ٦ثر ما قغح نضعه هى  هه وحض طال٪ الُٟل الظي ٧ان ًٖغ

اة  خه و٢ض جدؿيذ خالخه، بضؤ مغوعه الهباحي ٖلى ؤٞو بُه ًلٗب في ٚٞغ

اث مغجٟٗت مداوِ   الاهضماج زاهُت في حى ال٣ؿم.اإلاغضخى بمٗىٍى
 
 ال

اؾخضٖاه الض٦خىع ٖبض الخُٟٔ وهى ؤؾخاط ٦بحر في ال٣ؿم وطو ؾُىة 

ُ  وحىصه ًبٗث جُاع   ٧ان جٗل الجمُ٘ ًيخًٟىن مً ا ٦هغباث ا في اإلا٩ان ٍو

 هجاػه ولالبخٗاص ًٖ مغم  لؿاهه. ما٦جهم للبدث ًٖ ٖمل إل ؤ

م طل٪ الًِٛ  ي٧ان دمحم معجب بصسهِخه الخاػمت وخًىعه الُاغ ٚع

لى ػمالثه َىا٫ ٞترة جىاحض الض٦خىع ٖبض  الٗهبي الظي ٣ً٘ ٖلُه ٖو

 له مٟخاخ   الخُٟٔ. خاو٫ ؤن ًجض
 
٣ ا ًتزل٠ بها بلُه ل٨ىه لم ا ؤو ٍَغ

ٞالغحل مىل٘ بةنضاع ؤخ٩امه الصسهُت ٖلى مً ٌٗملىن جدذ  ،ٌؿخُ٘

 ه.ءعياببمغجه بٌٛ الىٓغ ًٖ مداولتهم 
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ضٖى هللا ؤال  دى٢ل ٍو هٕغ دمحم بلى اإلا٨خب لخلبُت اؾخضٖاثه وهى ًبؿمل ٍو

حض الض٦خىع ٨ًىن ٢ض ٞٗل ما ًٌٛب هظا الغحل، صزل بلى اإلا٨خب ٞى 

ٖبض الخُٟٔ ًجلـ وبلى حىاعه ؾُضة في ألاعبُٗىاث مً ٖمغها وجبضو 

 :.. بضؤ الض٦خىع ٖبض الخُٟٔ بال٨المتٖلحها آزاع الىٗم

٪ ًا دمحم.. الب٣اء هلل -  .اٍػ

 .ووٗم باهلل ًابُه -

ي خاحت جدخاحها ؤطا ٧ان والض٥ اجىفى ٞاهذ الػم حٗٝغ اه٪ ابيىا ٧لىا..  -

 .خىا ٧لىا م٩ان الؿُض الىالض هللا ًغخمهب تختى لى شسهُ

التي ًخ٩لم بها مٗه ٢بل ؤن ٌؿخُغص  تؤؾغجه جل٪ اللهجت الخاهُت ألابٍى

 
 
  :٦المه ٢اثال

ذ ٦مان ًىمحن -  .اإلاهم.. اهذ مؿخٗض جغح٘ الكٛل ولال جغوح جٍغ

 .ؤها مؿخٗض ،ؤ٦ُض ًا بُه -

جغح٘ ًب٣   ٖظاع في الكٛل ماصام ٢بلذؤٖكان اهذ ٖاٝع ؤها مٗىضٌل  -

 ت.جت حٛلِ في خاححكُل الكٛل ومل٨ل ِح 

ٛل٤ لضًه باب الغحٗ وفي هٓغ دمحم  ت٧ان ًً٘ له الى٣ِ ٖلى الخغوٝ َو

ىصة ٖبض الخُٟٔ  ا باهتهاء ٖبض الخُٟٔ ألاب الخىىن ٖو
 
٧اهذ هظا بًظاه

 .ألاؾخاط الهاعم

و ٖلحها هي ؤويت ال٨ك٠ ٖكان هبُ  ي.. هخازض مضام تهاو و ب٣بُ  -

 ججمُل في بُجها ٢بل ٦ضه ومل ٖاحبها. تٖامل
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ظ دمحم ما ؤمغه به هىا حاء صوع ٖبض الخُٟٔ اإلاغِه٤ ٦ثحر الُلباث؛ هٟ

ت ال٨ك٠. ٖىضما ٦كٟذ اإلاغؤة ًٖ بُجها  وانُدب اإلاٍغًت لٛٞغ

مً  تا بمٗجى ال٩لم٣ٞض ٧ان بُجها مكىه   ت؛احؿٗذ ُٖىا دمحم مً الضهك

ى ضما عآها ص. ٖبض الخُٟٔ ابضي ؤزغ مداولت حغاخُت ؾاب٣ت لخجمُله ٖو

 
 
 :امخٗايه ٢اثال

صي مل حغاح ججمُل صه في جسهو  تػي ما ٢لخل٪ اللي ٖمل٪ الٗملُ -

ت  يجاو ً ججمُل وصٞ٘ ٖكان ًُل٘ ٞلىؽ بـ مٗاه قٍى ٖمل بحهم مغ٦ٍؼ

كان ًىهب بحهم ٖلى مسال٤ُ عبىا ىن ٖو  .في الخلٍُٟؼ

ا ٖلى ٦المه وهى ٣ًى٫ 
 
  ".ًا بُهجمام "هؼ دمحم عؤؾه مامى

ػي ص. دمحم اهه ٖمغه ما ٌٛلِ في حغاح ػمُله ؤو ٌُٗب  يؤها بٗلم جالمظح -

هما صه مل بي حغاح ؤن صي واعص جدهل م٘ ن خهل مًاٖٟاث أل بٖلُه 

ه مسجىن  ه ًا دمحم ،حغاح صه ههاب ولؿه ُٞه واخض ٍػ  ؟ٖاٞع

خٓه اهه و٢٘ في ممثله ٖكان ٦ضه زضث خ٣ها  يًابُه بـ الخاو ةًى ؤ -

 .ىخهوسج

ٖىض٥ خ٤ البلض صي مدضف بُازض خ٣ه ٞحها ٚحر الغ٢اناث ولُٗبت  -

في مى٫  ةٖامل ٦ضه صه ٦مان ٞاجذ ُٖاص تمل ٦ٟاً ي..  بـ ٌٗجةال٨ىع 

 .بخاٖخىا تللكٛاله تهاه٢مت ؤلا  يججاعي ٌٗج

٣ ول٨ً الغحل ٧ان  ،قُاءفي ون٠ ألا  ت٧ان دمحم ًخًا٤ً مً جل٪ الٍُغ

 
 
ا ٖلى ؤمثا٫ هظا اإلاضعي ٦ثحرة وجى٨ٗـ ؾلب  ا ٞال٨ىاعر التي ًٟٗلها مد٣

 ؾمٗت حغاخت الخجمُل وهٓغة اإلاجخم٘ لها.
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هاًب ال٣لب ٣ًِؿلها  يوجُل٘ بحها ٢ؿم ال٣لب جسل يهخازض مضام تهاو -

ٗملها عؾم ٢لب و   ؤالًِٛ بىٟؿه َو
ّ
ه وجُجي ج٣ىل الىدُجت..  يؾخاط ٌكٞى

 .VIP تبال٪ مجها صي ُٖاه يزل

م حؿمغث ُٖىه ٖلى ب٣ٗت مدسست في ؤعى ٢الها ص. ٖبض الخُٟٔ ز 

ت   :ؾإ٫ ببغاهُم، الٛٞغ

-  
ّ
 ؟متىبو هُابخه هى خامض هُسل

ً ؤو زالزت ،جٟاحإ دمحم بالؿاا٫  .ول٨ىه ؤحابه ؤهه بٗض قهٍغ

 بغاهُم الؿىاًغ صر؟؟ببٗض ٦ضه هُب٣  اهذ و  -

م ؤهه لم ًٟهم مٛؼي الؿاا٫ بٗضومإ دمحم عؤؾه باإل ؤ   .ًجاب ٚع

 .الساعحُت ةمً الُٗاص يهىلَب عوح  هات -

ا زم ٚاب ص٣ُ٢خحن زم ٖاص ومٗه ببغاهُم.. هٓغ بلحهما ص. ٖبض الخُٟٔ قظع  

ؤقاع بلى ب٣ٗت في ألاعى جبضو ٞحها ماصة ؾىصاء جسغج مً بحن ٢ُ٘ 

  .الؿحرامُ٪

  ؟ًه ال٣ظاعة صيب -

 .صه مً ػمان ًا بُه.. ٧ان هظا عص دمحم -

 لىٖ يي جى٠ً وجهىعوها وجبٗخىهالص تعيُألا  تالجهاعصه في الىبُكُ -

 .اإلاىباًل

  :دمحم زاهُت عص  

 .بـ صي ًا بُه مم٨ً حٗىػ حاػ ؤو ججر-
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 .ًٟها اإلاهم جى٠ًىملِل صٖىة هخى٠ً اػاي ؤو محن هُ -

جسبرهم ؤن هىا٥ اؾخضٖاء  تصزلذ ٖلحهم بخضي اإلامغياث في جل٪ اللخٓ

ة َالب ء ٣ٞض اؾخ٣بلذ اإلاؿدكٟ  ٖضي لىاثب الخجمُل مً الُىاع 

في مٓاهغة في حامٗتهم. هؼ٫ ببغاهُم بلى الاؾخ٣با٫  تمهابحن بُل٣اث هاٍع

  ٖ  ا بِىما طهب دمحم لل٣ُام بما ٧لٟه به ص. ٖبضالخُٟٔ.مؿغ

ه بلى اإلاٍغٌ الظي جم اؾخضٖائه ٖىضما ونل ببغاهُم بلى الاؾخ٣با٫ جىح  

ً ًخم مٗالجتهم بىاؾُت ؤَباء مً جسههاث  له بِىما اإلاغضخى آلازٍغ

ً و٢ض تهخ٨ذ ألاؤزغي ٧ان مٍغًه قاب   وسجت اإلادُُت ا ال ًخجاوػ الٗكٍغ

٣ه وج٨كٟذ ٖٓمخه.  بمٞغ

ؾإ٫ اإلاٍغٌ ًٖ مالبؿاث بنابخه ٞإحابه بإهه ٧ان في جٓاهغة في  

ت  تالجامٗ ًمان ؤن ٢ؿم بإٚلٔ ألا ؤَل٣ذ الىاع ٖلحهم و ؤوؤن الكَغ

 .اٖهالًابِ الظي ؤنابه ٧ان ًىٓغ في ُٖىه وهى ًهىب ٖلى طع 

ـ ومضاهال٨ل في صماٚ٪ -  .َب اخمض عبىا اهه َل٘ ٦َى

مه.. هى ُٞه خض ًًغب عنام حي ٖلى مٓاهغة ؤصه ْابِ ابً.. و  -

 .مهؤوبُيكً ٖلى صعاعي ٦مان بـ.. 

٣ت ؾبابت جإ٦ض ببغاهُم ؤهه لِـ  ُ  بمً ٍَغ ا وؤهه قاع٥ في اإلآاهغة زىاه

وؤن ال٣م٘ اإلابالٜ  بضاٞ٘ آزغ ٚحر ٖىصة "اإلاإٞىن مغسخي" ٦ما ٧ان ٌؿمُه

زغي مً الكباب في الاخخجاج عبما ٧ان ؤٚلبهم ؤُٞه ٢ض ؤصزل هىُٖاث 

 .زىان و٢بل ؤن ًخ٩لم ٖاحله الكاب بخٟؿحر آزغ٨م ؤلا يض ُخ 
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بـ إلاا ؤها  يىان صو٫ ما ا٢لٗهمل مً عحلزٖلى ٨ٞغة ًا ص٦خىع ؤها ؤلا  -

ب بُٗض ؾبٕى اللي ٞاث ٖكان جهغ الؿىع ؤلا لى بيىِ مً ٖ يوواخض ناخب

٣٘ ٢ضام يًٖ اإلآاهغاث  وناخب  .لى ؾ٨ذ ةاب٣  مغ  يًخيل َل٣ت ٍو

ر ببغاهُم مجغي الخضًث وؤزبر الٟتى ؤهه ًيبػي حجؼه في اإلاؿدكٟ  ٚح  

ن ًخم ال٣بٌ ٖلُه ل٨ً ؤٖلُه الٟتى ؤن ًتر٦ه ألهه زاث٠ مً  ٞإلر  

ببغاهُم َمإهه زم ٢ام باالجها٫ بدامض وببالٚه بدالت اإلاٍغٌ ٢بل 

ىضما ٢ابله خامض ؤدجؼ. ؤههى ال وعا١ اإلاٍغٌ زم ٖاص لل٣ؿم زاهُت ٖو

 :ؾإله

 حجؼث الُٗان لىخض٥ و -
ّ

 ؟ اهذ والٗٓامالا

 ت.٢ضامي بـ م٨كىٞ ت٧اهذ ؾلُم تال لىخضي.. الًٗم -

اهٟٗل خامض ٖلُه وجهغه ألن ؤي مٍغٌ مهاب بُل٤ هاعي ٢ض ٨ًىن ُٞه 

الب   تبناباث ٚحر ْاهغة في البضاً ن الٗٓام اإلاجاوعة إلا٩ان ا ما ج٨ى ٚو

 .م٨ؿىع  تؤلاناب

  ياهؼ٫ ًا اٞىض -
ّ
الًٗم  لىر الٗ٪ بخاٖ٪.. قىٝ الُٗان واٖغيه ٖنل

 ت.والجغاخ

 ؤهؼ٫ ببغاهُم لالؾخ٣با٫ مغة 
 
ا ب٠٨ بٗض زغي وجغ٥ خامض وهى ًًغب ٦ٟ

ٖضة ص٢اث٤ ٖاص ببغاهُم وهى مبدؿم وؤزبره ؤن اإلاٍغٌ هغب وؤهه ٢ض ؤههى 

 .ل٪ اهخهى ال٩ابىؽ الظي ؤػعج خامضمظ٦غة هغوبه وبظ

-  ِ
ّ
ً وجب٣  ؾيُىع.. ع٦ ت في ٖغى الىبيًابجى ٢ضام٪ قهٍغ  .ؼ قٍى
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ٗضان للٗمل الظي ؾِخم بهجاػه في الىىبخجُ  تو بِىما هما ًخدضزان َو

 ت.صزل ٖلحهما يابِ وازىان مً ؤمىاء الكَغ

 ؟محن خامض ٖبضالٗلُم -

 .وامغؤي ؤها.. ؤ -

الكغبُجي اإلاهاب بُل٤ هاعي في  يًَ ؾاهغ مخىلاهذ اللي حجؼث اإلاىا -

٤ ألا   .ًمًاإلاٞغ

 
 
 :هىا جضزل ببغاهُم ٢اثال

 .ال ؤها اللي حجؼجه -

 
 
 :اؾخى٢ٟه الًابِ ٢اثال

 .ؤها لُا السخم اللي ٖلى مل٠ اإلاىاًَ -

 .ها اللي حجؼجهاي خض ُٞىا بـ ؤٖاصي اخىا بىسخم بسخم  -

 
 
 :هىا جضزل خامض بٟغاٙ نبر ٢اثال

 ت؟ًه اإلاك٩لبؤها اللي خاحؼه..  ماشخي -

به وهى متهم ب - زاعة ةاهذ هخخًٟل مٗاها ٖكان اهذ متهم بدؿهُل تهٍغ

 .لم الٗامالكٛب وج٨ضًغ الّؿِ 

هه َبِب ومؿئىلُت مغا٢بت اإلاٍغٌ ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ باهٟٗل خامض و٢ا٫ له 

ول٨ً هحهاث ا٢خاصه الًابِ مٗه بلى ٢ؿم  ،الخمٍغٌ وؤٞغاص ألامً

 .ء ي هاثب الجغاخت وهاثب الُىاع  ومٗه تالكَغ
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لب ؤ ،ؤؾ٣ِ في ًض ببغاهُم وؤخـ بالظهب ججاه خامض مؿ٪ هاجٟه َو

 
 
ا بًاه بما خضر؛ َمإهه عثِـ ال٣ؿم وؤزبره ؤهه عثِـ ال٣ؿم مبلٛ

ؾِخسظ الالػم لئلٞغاج الٟىعي ًٖ خامض. بٗض و٢ذ ٢هحر ونله السبر 

 تُت ل٣ؿم الكَغالكئىن ال٣اهىه يؤن مضًغ اإلاؿدكٟ  طاهب م٘ مؿئىل

 .ٞغاج ًٖ خامض وػمُلُهإلاداولت ؤلا 

 

 

 

*  *  * 
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م٘ ألازحرة ا، ٧اهذ ؤٚلب ل٣اءاجه ؤعاص ببغاهُم لهظا الل٣اء ؤن ٨ًىن مسخلٟ

ء ولم ٨ًؿغا يهاص ٖال جخًمً الظهاب بلى الؿِىما والجلىؽ في م٩ان  

مىظ ٖضة ؤقهغ خحن  حملها ٧انؤا لٗل هظه ال٣اٖضة بال مغاث ٢لُلت حض  

  ٗ و٧ان ؤو٫ ًىم لهما  ،ج٣٘ ٖلى ؤَغاٝ ال٣اهغة تماثُ يا بلى مالهطهبا م

 
 
ٗ  ٣ًًُان و٢خ ب  ا بهظا الُى٫ ٣ٞض ْال م  ا.ا َىا٫ الُىم ج٣ٍغ

ن ًيخٓغها.. ٧اهذ ؤعوٕ لخٓاث ؤعآها ٢اصمت ججاهه بؿُاعتها خُث اٖخاص 

ً توالابدؿام تل٣ائهما ٖىضما ًغي جل٪ البكاق التي جىحر وحهها  تالٍٗغ

.  خحن ج٣٘ ُٖجها ٖلُه وؾِ ػخام الكإع

٧ان ٌٗك٤ جإملها، الىٓغ بلى وحهها اإلاؿخضًغ والخمغة التي جملاه خحن 

مامه خحن ؤًصجلها مً بَالخه الىٓغ في ُٖىحها، الىٓغ بلحها وهي جمصخي 

٧اهذ جمؤل ٢لبه بالبهجت. ٧اهذ مكُتها ؤ٦ثر مً  ،جتر٦ه لكغاء شخيء ما

٦ٛهً البان ل٨ىه ٧ان  اج٨ً جمخل٪ ٢ىام ٚاصة هُٟاء وال ٢ض  ٖاصًت ولم 

 بخإملها ًىٗل عوخه اإلاغه٣ت.

 ؟هجروح ٞحن-

 .ؤها ٖاػم٪ الجهاعصه هىلٗب بىلُىج -

 .بـ ؤها ٖمغي ما لٗبخه -



 99  

 .زانت تخلى خاحت في اإلاىيٕى وبٗضًً الجهاعصة مىاؾبؤها، وصي ؤوال  -

اخت نٗبت بمؿاٖضة ؤخض ا ألهه جم٨ً مً بحغاء حغ ا حض  ٧ان ؾُٗض  

 .ؤؾاجظجه و٢ض مؤله طل٪ وكىة وؤخب ان ًدكاع٥ مٗها جل٪ اللخٓت

 لىباإلاىاؾبت صي ؤها هٗؼم٪ ٖاح ممخاػ.. و ؤها مخإ٦ضه اه٪ هخب٣  حغ   -

 
 
  .االٗكا..  ٢التها زم جى٢ٟذ ٦إجها جظ٦غث قِئ

 ؟م٣ىلخلِل خامض ٖمل اًه -

ـ لؿه في  - ت ٚحر خىالػة.. هى م٣ٗضحل في ٢ؿم البحا٦َى  6 يكَغ

ذ ب٣ُت ؤلا   .ؾبٕىؾاٖاث وبٗضًً زغحىهم ٧لهم وعثِـ ال٣ؿم ٢اله ٍع

 .بـ وهللا َل٘ ابً خال٫ و٦ىا ْاإلاُىه -

٧ان ببغاهُم ٌكٗغ باالمخىان الكضًض إلاى٠٢ خامض الظي ٧ان بةم٩اهه ؤن 

ل٣   ي٣ًى٘ الًابِ ؤهه ٚحر مؿئى٫ ٍو
 
 الخبٗت ٖلى ببغاهُم ل٨ىه ٧ان عحال

َِ وجدمل اإلاى   ُب زاَغ.٠٢ ًٖ 

ك٨غه ٖلى مى٢ٟه ؤزبره ؤن ما خضر  ٖىضما ٧لمه ببغاهُم لُُمئن ٖلُه َو

خ٣ا٫ الجؼاف ت ال حٗٝغ ًٖ ألامً بال الٖا ألو٫  يٚباء قضًض مً قَغ

ويٗذ ببغاهُم في هظا اإلاى٠٢  تشسو ٣ًابلىهه ؤمامهم وؤن الهضٞ

 ٣ِٞ هي مً حٗلذ خامض ًخدمل جبٗاجه. توالهضٞ

بُل ِٖ هُب٣  حىلمهى مل وخل ٖو - ى ٦خحر..  بـ لى لؿاهه ًس٠ ٍو

ه  .مِٟل ٍػ

اااه عبىا ٨ًمل٪ ب٣ٗل٪ ًا خبُبي وج٨ىن مخٗلمدل صي مىه.. صخُذ  -

 ؟ًهبزباعها ؤماٌؿت 
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واها ب٩لمها ٖاصي  ت.. ٢ىلخل٪ صي بذ ٚلباه ب٣ ةهههههههههه صي ٚحر  -

 .ٞحهابداٞٔ ٖلى جىاػجها الىٟسخي في وؾِ اإلاكا٧ل اللي هي  يخاؾـ او

 : ابدؿمذ و٢الذ 

 .جىاػجها الىٟسخي ماشخي بـ مل٨ل صٖىة بخىاػجها الجؿضي-

 
 
َاُٚت ٖلى  ةا مً حملتها وهى في ٢مت ؾٗاصجه ؤن عؤي الٛحر اهٟجغ ياخ٩

مدىع خضًث ًضوع في  ت٧لماتها وال ًضعي ؤن ٖال٢تهما في هظه اللخٓ

ُ  اإلاضعؽ الظي ًخىاحض مٗه في ال٣ؿ ياإلاؿدكٟ  بحن دمحم وص. هاو ا م خال

 .للمغوع ٖلى اإلاغضخى

ا لهظا الغحل مثله مثل ب٣ُت ػمالثه ٣ٞض ٧ان ٧ان دمحم ال ٌكٗغ باالعجُاح ؤبض  

اج ؤ٦ثر مً ٦ىهه مهضع   ا لئلٖػ ا للٗلم ؤو للٗىاًت باإلاغضخى ولظا لم مهضع 

 :ًثر صهكخه خحن ؾإله

ل محن الؿذ اللي ٧اهذ بتزوع ببغاهُم هىا في  - صخُذ ًا دمحم ما حٗٞغ

 .بي ام ومكِذ تؿم وزضجه في ٖغبُال٣

وبٗضًً ؤها وهى مبىد٨ِل لبٌٗ ٖلى  ة،وهللا ًا بُه ؤها ٦ىذ في احاػ  -

 .خُاجىا السانت

زغ آلا  لىصه ُٞه هاؽ بخ٣ى٫ اهه مٓبُها ٖ ت،ٌٗجي مؿمٗدل خاح -

 .وهُسلحها جٟخذ له مغ٦ؼ لحزع

 .اػاي ٌٗجي ًابُه صه لؿه مسضف ماحؿخحر ختى -

٣خه في مداولت اؾخيباٍ ؤزباع  يى هاو٧ان ًجُض الغص ٖل ٟهم ٍَغ ٍو

٤ بل٣اء ؤؾئلت ٖكىاثُت ًٖ ؤمىع ازخل٣ها  اإلاىحىصًً بال٣ؿم ًٖ ٍَغ
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للغص  يطن مً هاوإٞاؾخ توؤلبؿها عصاء الخ٣ُ٣ت. عن هاجٟه في هظه اللخٓ

  ّي:ٖلُه ٧ان ق٣ُ٣ه ٖلخ

 ٦ُض؟ؤالسمِـ صه  اياًىه ًا دمحم.. اهذ ح -

 ؟ن قاء هللا زحرباه  -

 .ؾماُٖل ٖاوػ ٌكتري اإلادالث بخاٖخىا بالبًاٖت اللي ٞحهابالخاج  -

 ... ما ًىٟٗل صه ابى٥ ٖاف ٖمغه ٨ًبر ٞحهاياػاي ًا ٖل -

زُه ٖلى ؤًىاصًه ٞإٚل٤ السِ م٘  ينىث هاو ت٢اَٗه في هظه اللخٓ

ض باؾخ٨ما٫ م٩اإلاتهما   ،ٖو
 
٣ٞض ٧ان  ،اا قضًض  ؾببذ له جل٪ اإلا٩اإلات ي٣ُ

ً لخجاعة ألا ؤبىه ًمخل٪ مد ٦بر قىإع مضًيخه ؤفي  تصواث اإلاجزلُلحن قهحًر

ؾماُٖل" ب٦ٟغ الكُش ٧ان ٢ض بضؤهما بمدل نٛحر قاع٦ه ُٞه "الخاج 

ان ما ٌٞ قغا٦خه م٘  بُه الغاخل وجغ٦ه في ياث٣ت مالُت ؤالظي ؾٖغ

ٗ   ةقضًض ا في جىمُت جل٪ الخجاعه ٩ٞان بضؤث بٗض طل٪ ٢هت ٦ٟاخهم حمُ

ٗٓم ؤو٢اتهما في اإلادل وؤبىهما ٌٗمل في اججاهاث هى وؤزىه ٣ًًُان م

 ؤزغي لضٖم ججاعجه ختى همذ وناع اإلادل ازىحن.

 
 
ضاصًت والثاهٍى٧ان مخٗل٣ وهى في مدل  تا بهما ٣ٞض ؤزظ قهاصجُه ؤلٖا

ٗخبرهما بهجاػ خُاجه ولظا ٞةن  ،والضه تزاػ بهما َو و٧ان ؤبىهما قضًض الٖا

٧اهذ ٖال٢خه  ي ألاؾىؤ ؤن اإلاكتر ا ٖلى هٟؿه و٢غاع بُٗهما ؾ٨ُىن نٗب  

 بإبُه ؾِئت وبُجهما ما َغ١ الخضاص.

ه هاو  .ا مجغي الخضًث٩ٞاعه وهى ٣ًى٫ له مٛحر  ؤمً  ياهتٖز
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خُل٪ ًا دمحم في الكٛل ؤها ٖاٝع ان خامض م٣ٝغ ومبُٗلم٨مل  ّض ِق  -

 ت.خاح

 تلخل٣ٟها دمحم ومطخى ًىضب خال يمً ؤخض ٚحر هاو تلى ٢ُلذ هظه الجمل

ػع١" ًخهُض ال٨الم وألازُاء لِؿخُُ٘ ؤعحل "هابه  ين هاوؤٝغ ل٨ىه ٌٗ

 
 
جٗله ُٖى  ؤن ًخد٨م بها في الىاثب ٍو

 
ا ا له ًبلٛه ب٩ل شخيء. دمحم ٧ان مخمل٣

 بلى خض ما بال ؤن ؤزال٢ه لم ج٨ً ؤبض  
 
ا ٖلى ػمالثه ا لدؿمذ له بإن ٨ًىن ُٖى

خجىب لىمه  ً  ؤؤو ؤؾاجظجه. ول٣ُُ٘ ٖلُه اإلاداولت في هظا ٍو ا الاججاه ً

 .٣ٞض عص ٖلُه بإصب حم

وهللا ًا بُه هى ٖلُه خمل ٦بحر في الكٛل ألن ؤها وببغاهُم ٦ىا بىى٢ٗه في  -

ا في مكا٧ل ٦خحر بـ الخمض هلل ألا   ٗ ؿحن والبر٦ت َب مىع ؤخؿً وب٣ُىا ٦َى

 .مجهىص خًغج٪ وب٣ُذ ؤؾاجظجىا في حٗلُمىا

 :قٟخُه بامخٗاى وهى ٣ًى٫  ي٢لب هاو

ؿ ومب٣ُدل ػي ألا احٛحرث ًا دمحم - ٢ٗضث مٗا٥  تو٫..  ُٞه هاؽ مل ٦َى

حرج٪  .ٚو

 –وٗم ضخ٨ت  –هٓغ بلُه دمحم بضهكه و٦خم ضخ٨ت ٧اصث جٟلذ مىه  

٣ٞض جيبإ له خامض بهظا الخىاع بىٟـ الىو مً ٢بل في ؤو٫ حُِٗىه ٖىضما 

م ما إلاؿه دمحم  يءبإهه شسو ؾح يا مً اتهام البٌٗ لهاو٧ان مؿخٛغب   ٚع

 :٣ه في البضاًت و٢ا٫ لهمً خؿً زل

صي خغ٧اث..  ب٨غه إلاا ًٟكل اهه ًسلُ٪ الٗهٟىعة بخاٖخه ه٣ُلب ٖلُ٪  -

٣ىل٪ اهذ ؾلى٦٪ احٛحر والىاؽ الىخك  .٩ٞاع٥ؤؾممذ  تٍو

٣خه اإلاٗهىصة   :خاو٫ دمحم ؾاٖتها جل٠ُُ الجى بٍُغ
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بـ ؤل٠ مبرو٥ البً خًغج٪ ًا بُه قٟذ ٕ الِٟـ بى٥ وخًغج٪ -

 .ت ال٣اهغة للىاقئحن في الجىص٧اجب ؤهه زض بُىل

 
 
 :ًُٞ هاو  إلاداولت دمحم ل٨ىه ابدؿم ٢اثال

 .َال٘ ألبىه وؤها في ؾىه ٦ىذ وازض بُىلت الجمهىعٍت -

 .٣ٖبا٫ ؤزىه الهٛحر ٦مان ًا بُه -

ال ًلٗبان البىلُىج  ..في طل٪ الى٢ذ ٧ان ببغاهُم ٖو

 .وهللا ًا ببغاهُم اهذ بتهغج وق٩ل٪ بخلٗب مً ػمان -

ٖىضهم بخؿاؽ باالججاهاث ؤ٦تر مً  تبـ الغحال ة،إلاصخ٠ ؤو٫ مغ وا -

 .الؿخاث ٖكان ٦ضه ٚلبخ٪

ًذ حجخه وهي جا٦ض  جها ؤؤمهغ مً الغحل في ٧ل شخيء و  ةن اإلاغؤؤبالُب٘ ٞع

حن ٖلى بدثها ؤ٢غاجها مً الغحا٫ في مجا٫ ٖملها و ؤجخٟى١ ٖلى ٧ل  ن اإلاكٞغ
 ؤًا٦ضون 

 
ُ  هه ؾ٨ُىن بدث  .اا ٖاإلا

هثى ؤم ماهغة و ؤو  تمِٟل مى٪ ٚحر واخضة بـ.. باخثت المٗ يهتا يخبِبت -

 ت.حظاااااب

  خمغ  ا
 
٣ت ه٣ُه ل٩لمت حظابت وهي حؿإله بضال٫ وحهها زجال   :مً ٍَغ

 بجض.. ؟؟ -

  :هاصثت و٢ا٫ تهٓغ في ُٖجها بابدؿام

 وـؤم احض الجض ًا -

 ٖبؿذ مالمدها بك٩ل َٟىلي وزبُخه ب٨ٟها ٖلى ٦خٟه وهي ج٣ى٫ 

وـ في ُٖى٪.. َحرث الضماٙ الغوماوؿُت اللي ٖملتهالي بال٩لمخحن ؤم ؤ -

ً اللي ٞاجى   ا.الخلٍى



 114  

ضخ٪ وهى ًا٦ض لها ؤهه لم ٣ًهض ول٨ً لخٓاث الغوماوؿُت الكضًضة 

التي جدضر بُجهما حٗهغ ٢لبه وجًِٛ ٖلى عثدُه ختى ٌؿخُُ٘ ٚحر ٢اصع 

 .ٖلى الخ٣اٍ ؤهٟاؾه ُٞداو٫ تهضثتها ب٣لُل مً اإلاؼاح

 .ًه الضماٙ الغوماوؿُت صي لى ابً اإلالىح ؾمٗ٪ ٧ان بُل قٗغب بـ -

 ى.َب ًلال ٖكان هخٗصخ -

  ٗ حلؿا  ،ا بلى اإلاُٗم الظي ؾُدىاوالن ُٞه الٗكاءؤمؿ٪ ًضها وجىحها م
لبا الٗكاء وبِىما هما ًإ٦الن ؤمؿ٨ذ في ع٦ً ٢صخي بُٗض   حن َو ا ًٖ ألٖا

 :ب٣ُٗت مً اللخم اإلاكىي في قى٦تها وهي ج٣ى٫ 

 .ًضيبصي مً  زض -

ا٢ترب بٟمه لُإزظها ٞىيٗذ َٝغ ٢ُٗت اللخم في ٞمها لُإ٦ال مجها في 

  ٗ ا بٗض ؤن جالمؿذ قٟخاهما هٟـ اللخٓت، جىاو٫ ٢ًمخه زم جغاح٘ ؾَغ
 :وهى ٣ًى٫ 

 .خض زض باله-

ا..  - ب اللي اهذ ُٞه صهبال ًا ازٍى  .ًه الٖغ

  :ٟهغ وهى ٣ًى٫ و ٢بل ؤن ًغص ٖلحها ٞىحئا بالىاص٫ ٞى١ عؤؾهما ووحهه م٨

 .ألا٧ل عجب٨م ًا اٞىضم -

ىضما اههٝغ هٓغث بلُه واهٟجغا ياخ٨حن و ب أؤوم ضما ٗبلُه باإلًجاب ٖو

 
 
ُ  با ًٖ الطخ٪ ْل ًىٓغ ٦ٟ   ة:ا زم ٢ا٫ ٞجإلحها مل

 .ما جُجي هخجىػ -

*  *  * 
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- 15 - 

 
حلـ خامض في م٨خبه في مؿدكٟ  ابً عقض السام وهى ٌؿترح٘ 

اث طل٪ الُىم  السخيء الظي مغ به خحن جم ا٢خُاصه وػمُلحن له ط٦ٍغ

ت. ٧ان ختى جل٪ اللخٓ مً ؤقض اإلاضاٞٗحن  ت٧اإلاجغمحن بلى ٢ؿم الكَغ

وهت ألازحرة ًبرع ال٣م٘ الٗى٠ُ ًٖ الخُٛحر الظي خضر في مهغ في ألا 

غي ؤن هظا هى الخل الىخُض الؾخ٣غاع هظا البلض ىصة ؾُىة ألامً ٍو  .ٖو

ن ؤن ٌؿاٞغ بٗض ؤال ِٖل له في مهغ وؤن ٖلُه بٗض ججغبخه جل٪ ؤ٣ًً ؤهه 

ً ال٣اصمحن وؤن الؿٟغ ؤ٦غم له مً بلض ًدىاوب ٖلى خ٨مه  ٨ًمل الكهٍغ

 " ٦ما ٣ًى٫.ت"اللهىم والخم٣  وال٣خل

جطسمذ في ُٖيُه ٧ل الُٗىب و٧ل الهٗاب التي ًال٢حها في بلضه.  ناع 

 
 
  يا ٖلى هٓام احخماعؤ٦ثر خى٣

ّ
ٗل . تقإن الؿٟل مً يٌسخ٤ ؤَباء مثله َو

و٠ُ٦ ًخٗامل هظا  تي يابِ الكَغ٢اعن بِىه وبحن طل٪ الظي ًغجضي ػِ 

ه في الى٢ذ الظي ٩ًاصون  الكٗب ب٩ل نل٠ و٢لت ؤصب م٘ َبِب ًضاٍو

ُٞه ؤن ٌسجضوا لكاب ؤنٛغ مىه جهاصٝ ؤن احخمٗذ ٞى١ ٦خٟه زالر 

 هجىم.

ألاٞالم  جم اخخجاػه ٞحها بالؿىء الظي ًغاه في يلم ج٨ً الؿذ ؾاٖاث الت

ولم ًخدغف به اإلاجغمىن في الدجؼ ٦ما ٧ان ًخى٢٘ ل٨ً  ت،الؿُيُماثُ

٣ت الخد٤ُ٣ مٗه جغ٦ذ في نضعه حغخ   ٦مُت الؿباب وال٣ظاعة  ،اا ٚاثغ  ٍَغ
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بُٗخه الٗهبُ ٧اهذ ججٗله ًغص ٖلحهم  تالتي عآها ٧اهذ ٞى١ اخخماله َو

 .تُٞخم يغبه بُغ١ قضًضة ؤلاًالم وؤلاهاه

زغاحه هى إل  ت  واإلادامىن مً الكئىن ال٣اهىهُخًغ مضًغ اإلاؿدكٟ

 ي،مً الىَجال بٗض خًىع يابِ مً ألا بزغاحهم بوػمالثه ل٨ً لم ًخم 

ن ال٣بٌ ؤجهم ٚحر م٣هىصًً بما خضر و ؤ٦ض ؤو  تحلـ مٗهم الثالز

.
 
 ٖلحهم ٧ان زُإ

ًظ٦غ ٖىصجه لبِخه واٚدؿاله مً آالمه وؤ٩ٞاعه ولم ًسبر ػوحخه بما خضر 

لـ واؾتراح وجىاو٫ ٖكاثه ألهه ٌٗلم لهٟتها الؼاثضة ٖلُه. لم بال بٗض ؤن ح

 يمىمًد٪ لها ال٨ثحر مً الخٟانُل ٣ٞض ٧ان ًًا٣ًه طل٪ الخىان ألا 

 الؼاثض اإلامؼوج بالك٣ٟت.

٩ٞاعه صٖاء وهي جٟخذ الباب وجضزل ٖلُه با٦ُت زم جً٘ ؤه مً خاهتٖز

خٗالى ب٩ا  .ها بك٩ل هِؿخحري ئ عؤؾها ٖلى ٦خٟه ٍو

 .ذ الهبله هخٟطخُىا اهضي..  لى خض قاٞىا ٣ًى٫ اًهًا بي -

 .هٟاؾها ختى هضؤث ٞؿإلها ًٖ ؾبب ب٩ائهاؤحلؿذ وؤزظث جلخ٣ِ 

 .ٖاص٫ َل٣جي -

ل٪ جهضقتل٠ بغ٦ؤ -  ت.اه٪ بذ ٣ٍٞغ ي.. و صه اللي مٖؼ

ههُبي لى ٧ان  اهُب٣ى  ا٢اللي اهه ؾابلي مبلٜ في البى٪ واهه صو٫ ٧اهى  -

 .ها ٖاوػاه ًسلُجي حىبه ومل ٖاوػه ٞلىؽبـ ؤ،ماث في الجلُت صي 

 
ُ
ل بلُه ؤن الٟخاة تهظي ٞسبِ ٦ٟا ب٠٨ وهى ُِّ احؿٗذ ُٖىا خامض وز

 :٣ًى٫ 
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اهضي ٦ضه واخ٩ي اللي خهل  ،بترمي ٦خا٦ُذ تٞلىؽ اًه هي الخضاً -

 .بالخٝغ

خه ختى اههٝغ مً  يبضؤث جد٩ ت اإلاجاوعة لٛٞغ له ٠ُ٦ حلؿذ في الٛٞغ

خه ؤو اإلاغوع بجىاعها في وحىص ٖىضه ٧اهذ ال حؿخُُ٘ الا ٢تراب مً ٚٞغ

  يػوحخه ٞه
 
 :حٗٝغ ق٩لها ٢اَٗها خامض ٢اثال

 ؟حٗٝغ ق٩ل٪ مىحن هي قاٞخ٪ ٞحن ٢بل ٦ضه -

٢هذ ٖلُه ؤن ػوحت ٖاص٫ يبُتهما مٗا ًجلؿان في "٧اُٞه" ٞازغ في 

اإلاهىضؾحن و٧اها ًجلؿان في وي٘ ًىحي ؤجهما ٖاق٣ان مىضمجان و٠ُ٦ 

  .٫ بالىاحب مٗهما٢امذ ػوحت ٖاص

 ؟!مؿخدماله بغيه يًسغب بِخ٪ و٧ل صه و٦ىت -

لم جلخٟذ إلا٣اَٗخه وؤ٦ملذ خ٩اًتها، بٗض ؤن اههٝغ الؼاثغون مً ٖىض 

٤ ٣ٞب    ٖاص٫ صزلذ ٖلُه واخخًيخه بٞغ
ُ
ا بلت حض  ل عؤؾها.. إلاؿتها جل٪ ال٣

 
 
 وؤخؿذ ٞحها  خىاه

 
ُ  ا حاٞع ظع ا واٖخا لم جلمؿه مىه مً ٢بل هٓغ بلحها مل

ًٖ ٧ل ما ؾببه لها مً آالم ٢ا٫ لها بهه خحن ٧ان ٣ًترب مً اإلاىث ؤصع٥ 

 بؤهه في خُاجه لم ًٓلم 
 
ا ؤو حهًم خ٤ ؤخض بال هي وؤهه ٖاملها ٦إجها وؿاه

 ِِ  .ا لخُاتها ؤو إلاكاٖغهااٖخباع   مً ؾ٣ِ اإلاخإ ولم ٌٗ

ا ٖىضما ؾمٗذ مىه هظا ال٨الم ٞغبذ ٖلى ٦خٟها وؤ٦مل ٦المه  ،ب٨ذ ٦ثحر 

م ٧ل شخيء ؤؤ٦ض لها ؤهه ٌٗلم ؤجها  ُت ٚع خبخه بهض١ وؤجها ٧اهذ ػوحت ٞو

هه ؾُمىث وهي لً جإزظ خ٣ها ولً ؤ٦بر طهب ٧ان ؾحرا٣ٞه بلى ٢بره ؤن ؤو 

 
ُ
 ل ٦ؼوحت له.ٗام  ح
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ا ؤهه ؾِؿاٞغ للساعج إلحغاء اؾدبضا٫ قغاًحن في ٢لبه و٢ض ال   ً ؤزبرها ؤً

ً ُٖىت "بٗض الكغ ٖلُ٪" ٌٗىص، عصث هي بالُب٘ بٗكغ حمل ٖلى ألا٢ل م

 ن قاهلل اللي ٨ًغهى٥"..  بلى آزغه.بو"

زبرها اهه ؾُُل٣ها آلان وؤهه ؤ٣ٞض  ؛بٗض طل٪ نضمها ب٣غاعه الجهاجي

ؾُُٗحها خ٣ى٢ها ؤ٦ثر مما جخسُل وؾُٗىيها ًٖ ٧ل الظ٫ الظي عؤجه 

مٗه في ؾىحن اعجباَها به وؤن اإلاا٫ الظي ؾُُُٗه لها ًل٤ُ بامغؤة ٧اهذ 

 ٗاص٫ مىهىع.ػوحت ل

ض ؤي  لبذ مىه ؤن ج٨ىن حىاعه ولى ختى زاصمت وال جٍغ اٖتريذ هي َو

ن ٨ًىن بلى حىاع امغؤة  في ؤا بإن صخخه لم حٗض جخدمل ما٫؛ ٢اَٗها ماػخ  

ن ؤوؤن ٖلحها  ةٖىٟىاجها زم ٖاص بلى حضًخه و٢ا٫ لها بجها ال جؼا٫ نٛحر 

وعا١ ػواحهما ؤ حِٗل ٖمغها. عم  ٖلحها ٧لمت الُال١ وؤزبرها ؤهه مؼ١ 

 ًام.   ؤن اإلادامي ؾِخهل بها زال٫ ؤو 

حر مهض١ لخضًثها زم ٢ا٫نمذ خامض مهضوم    :ا ٚو

ًا بً اللظًىه ٖاوػ ٌكتري مٟٛغة عبىا بٟلىؾه مً هاخُت وؾ٩اج٪ مً  -

الٟلىؽ اللي جل٤ُ جل٤ُ بُل٣ُت   ب٣ يوههِب٪ قىف يالىاخُت الخاهُت واهت

 .٧ام اٖاص٫ مىهىع ًُلٗى 

ه وهي ال حٗٝغ هل حؿٗض وجيسخى ٧ل آالمها ؤم جدـ ؤ٦ثر هٓغث بلُ

بضوهُتها وؤن اإلاا٫ الظي ؾُتر٦ه لها مهما ٦ثر ما هى بال ؤحغ ٖلى ألاًام 

 
 
 :التي ٢ًتها مٗه. ؤًٞذ لخامض بما ج٨ٟغ ُٞه ٞجهغها ٢اثال
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الٛم لُه صه لى نض١ في ٦المه  يبخٗك٣ يصه خ٣٪ وبٗضًً هى اهت -

 ِِّ مغ٦ؼ ججمُل  يمم٨ً جٟخخ ي٨ه.. صه اهتك٪ ملهِؿِبل٪ ٞلىؽ حٗ

 .وحكٛلُىا ٖىض٥

ها ٖلى ٧لمخه ٢اثلت  :ضخ٨ذ مً بحن صمٖى

 .وفي الجاًت توصًجي الزهمل٪ في الغاخ -

ُي ًا عوح ام٪ صه ؤها بهؼع مٗا٧ي ٖكان ج٩ٟي بـ ياهت -  .هتًز

  ت.ن ًد٩ي لها ه٨خؤهظه اإلاغة  زم َلبذ مىه  بهىث ٖا٫   تضخ٨ذ زاهُ

 ٖا يبـ اهت -
ُ
ه ه  ٞع
 
 ي.ت٨

 .ٟسخي اضخ٪ؤها هِ  ت،٢ى٫ مل مك٩ل -

ٖلُه ه٨خت ماحىت مً مسؼوهه الٛجي زم اؾخٛغ٢ا في هىبت مً  ٢و  

والخٓذ  ةالطخ٪ الهِؿخحري ختى صمٗذ ُٖىاه واه٣لبذ سخىخه ٞجإ

 :هي ٞؿإلخه

 ؟هلل الكغ  مال٪ ٦ٟ -

 .عوحي ٖلى قٛل٪ ًلال تمِٟل خاح -

ت الؿب  لب مجها ؤن ؤلخذ ٖلُه في الب٣اء ومٗٞغ ٌ بدؼم َو ب ل٨ىه ٞع

 جتر٦ه وخُض  
 
بٗض مً طل٪ الجغح الٛاثغ  ا، ٧ان مً الىاضر ؤهه لم ًخٗاٝ

٫ بِىه وبحن هٟؿه ًٖ خا٫ ػمالثه اإلادبىؾحن ءالظي يغب ؤٖما٢ه وحؿا

بطا ٧اهذ زمـ ؾاٖاث ٞٗلذ به طل٪ ٞماطا ًٟٗل مً ٢ًىا زمؿت 

خ٣ا٫ ٖجهم هٓ ا "للىهم" الظي غ  ؤقهغ ختى الُىم هل جس٠ مغاعة الٖا

جهم "الؼاث٠" بٗضالت و٢ضؾُت ما ًضاٞٗىن ٖىه.  ٌِٗكىن ُٞه ْو
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بجهم في هٓغه ال ًسخلٟىن ٦ثحر ا ًٖ الخكاف الظي اهٟهل ًٖ الؼمان 

 ِ
ّ
خدمل ٧ل ٢بُذ في خُاجه وهى ًًٓ ؤهه ًدل ٤ في الؿماء، هم واإلا٩ان ٍو

مدىت  ن ٢خالهم في الجىت وسججهمؤجهم ٌِٗكىن إلاغياة هللا و ؤًٓىىن 

 لهُت ؾ٩ُاٞئىن ٖلحها ٦إبُا٫ ألا ب
ُ
ض.. ُخ ؾاَحر ؤو ٦كهضاء بضع وؤ

 ًالؿظاحتهم.

اوػًٍ ججمُل -  .ص. خامض ُٞه واخض مخٗىع في وقه في الاؾخ٣با٫ ٖو

 
 
 : هٓغ بٟخىع لٗامل الاؾخ٣با٫ ٢اثال

 
ّ
 ٢ىل

 
 .هم هاػ٫ خاال

ٗ  جىاو٫ البالُى ألا  ا ا وهؼ٫ بلى الاؾخ٣با٫ ٞىحض قاب  بٌُ واعجضاه ؾَغ

بضو ؤجها بؿبب مكاحغ ا مهاب  نٛحر   .. ٖاحله والض الكاب ةا بىحهه ٍو

 
 
  :٢اثال

 .مل ٖاوػٍجها جبان وهضٞ٘ ػي ما ج٣ى٫  ع ٖاوػًٍ ججمُل ًا ص٦خى  -

عؤؾه باإلاىا٣ٞت ولم ًغص ٖلى الغحل زم الخٟذ بلى اإلامغى اإلاؿاٖض له  هؼ  

 
 
  ٢اثال

غو جضزلذ والضة ال بٗتٖاوػ زُِ بغولحن م٣اؽ ؾ -  :كاب ٢اثلتٍػ

 .بى٣ىل٪ ججمُل ًا ص٦خىع مل ٖاوػًٍ زُِ -

  ةبىٟاط نبره اإلاٗخاص وبلهجت ؾازغ 
 
 :عص ٖلحها ٢اثال

 .زالم بالف زُِ..  ؤها هغ٢ُل٪ الجغح وهى ه٣ُٟل لىخضه- 

 .لذ في ًٚب ًٖ ؾبب مؼاخهءعصه وحؿا ةاؾدى٨غث اإلاغؤ
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مً ٚحر هى الجغح هُس٠ اػاي  ،ًا اٞىضم خًغج٪ اللي بتهؼعي مل ؤها -

  ُ  .ُهما از

 .اخىا وؿم٘ ان ُٞه لؼ١ ولحزع و٦ضه -

٧اهذ خالخه اإلاؼاحُه ؾِئت للٛاًت ال حؿمذ له باإلاجاصلت وال بالكغح ؤو 

ٖلى الىالضًً بدؼم ؤن هظه هي  ٞغص   ت،مداولت جصخُذ اإلاٟاهُم الساَئ

٣ت الٗالج الىخُضة  .ٍَغ

للممغى  اه ٢ىلى لى وا٣ٞخىا جسُُى  اؤها َال٘ م٨خبي وخًغاج٨م ٨ٞغو  -

 .وهى هُخهل بُا

 

 

*  *  * 
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- 16 - 

 
مغث ؤعبٗت ؤًام ٖلى ببغاهُم مىظ ؤن َلب مً ٖال الؼواج ٧ان في ٧ل 

جمجى لى جغح٘  ،ا له ٖلى جل٪ الجملتلخٓت مجها ٩ًاص ٌٌٗ لؿاهه ٣ٖاب  

 الؿاٖت للسل٠ ختى ٌسخبها.

ه مً ٣ٞضاجها هى اإلادغى ألاؾاسخي ٖلى   ض ٧ان ٢ل٣ه وزٞى جل٪ اإلا٣ىلت ًٍؼ

ٖلى طل٪ ؤمىِخه الكضًضة ؤن ًجلـ مٗها وخضهما صون ع٢ُب، ؤن ًجهل 

ها ٞةهه مً خبها ؤو  قاء ومتى قاء ل٨ً خحن ًهل ألامغ الخخما٫ ٣ِٞض 

مجها بإي شخيء. لِـ في ٖال٢خه مٗها م٩ان ل٣اهىن ال٩ل ؤو الشخيء  يؾ٨ُخٟ

  .٧ان ًغيُه مجها ؤ٢ل ال٣لُل

ضث وال جٟبوماَل  يملؤ .......  ٗض بهن لم ٨ًً ونل لضً٪ ٞب"  ين ٖو

ا  ن ٖؼ  بٞاإلاُل مى٪ لضي   ."مؿ٠ٗ   ًدلى ٦ىنل مً خبِب   .......الٞى

عهذ ٧لماث ابً الٟاعى في عؤؾه وهى ٌؿترح٘ ٦ىابِؿه التي عؾم ٞحها 

ى ألاؾىؤ وهى ازخٟا  ئ الؿِىاٍع
 
مجها  يما.. ٧ان ؾ٨ُخٟها مً خُاجه جما

بٗىصتهما للخدضر ٖلى الِٟـ بى٥ صون ؤن  بب٣ائهما ٦ما ٧اها ؤو ختى

 ًلخ٣ُا.

م ٧ل جل٪ الهىاحـ بال ؤهه جمؿ٪ بإمل بؿُِ ختى آلان لم جغص  يٞه ؛ٚع

ح  ٖلُه ؾ٨خذ جمام   رث مجغي الخضًث و٢بل ؤن ًتر٦ها ا ٖىضما ؾإلها ٚو
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٦غع ؾااله زاهُت ٣ٞالذ له بجها جدخاج ٞغنت للخ٨ٟحر ٢بل ؤن جتر٦ه 

٣ها ت وجمطخي في ٍَغ  .مؿٖغ

  تْهغ ؤمامه ٞجإة في جل٪ اللخٓ
 
 :ص. ؤخمض اإلاضعؽ اإلاؿاٖض ٢اثال

اللي ٢ىلخل٪ ٞ٪ الُٛاع بخاٖها ٖكان ا٦ك٠  تٞحن ًا ببغاهُم الُٗاه -

 ؟ٖلحها

 هٓغ ببغاهُم بلُه باعجبا٥ ٣ٞض وسخي جماما ما ؤمغه به 

 .ًا بُه مٗلل اوكٛلذ في ملٟاث اإلاغضخى يزىاو -

 .حت جسه٪ال..  اهذ ق٩ل٪ مكٛى٫ في خا -

ء يا خُاجه الصسهُت ًٖ ٖمله وؤن ًيسخى ٧ل شخهصخه بإن ًٟهل جمام  

هه هاثب حغاخت ججمُل ألن الٗمل هىا ٦ثحر ومغه٤ ؤال بوال ًخظ٦غ 

 .بُبُٗخه وال ًدخمل السُإ ولً ًتر٦ه يِٛ الٗمل في خاله

 اإلاثل ب٣ُى٫.. جغوح الكمـ ٞحن مً ٖلى ٢ٟا الٟالح ٞهمذ ؟؟ -

 .ه ٖىض٥ خ٤ههههه صخُذ ًا بُ -

ؤٖماله في ال٣ؿم وهى ًخمجى ؤن جمغ الؿاٖت  يجغ٦ه ومطخى ل٨ُمل باق

ٗٝغ عؤحها ت ختى ٣ًابلها َو  .ال٣اصمت مؿٖغ

ونل بلى اإلا٩ان الظي اٖخاص ؤن جمغ ٖلُه ُٞه لخإزظه بؿُاعتها وحضها 

غب ٢لبه. ٧اهذ هي  لى وحهها ابدؿامت هاصثت اؾخبكغ بها َو جيخٓغه ٖو

خ٨ٟحر ختى ونلذ ل٣غاعها الجهاجي، لم ًخدضزا َُلت جه٨ها الؤألازغي ٢ض 

٤ ختى ونال بلى م٩ان حلىؾهما اإلاٗخاص  .الٍُغ
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 .م٣ىلخلِل عؤً٪ -

 :هٓغث بلى ُٖيُه بثباث زم ؾإلخه

 ي؟اهذ مٗا٥ ٧ام في حُب٪ صلى٢ت-

٣ت م٣ىٗت َلب مجها  ًه بٍُغ ؾ٣ِ ٢لبه بحن ٢ضمُه وؤخـ ؤجها جىىي ٞع

 .ن ًغصؤلُه ؤن ججُبه مباقغة ل٨جها ؤلخذ ٖ

 .زمؿت وجالجحن حىُه يومٗاًا جاو يُٞه زمؿحن هىداؾب بحهم ٕ ال٨ىف -

ًاها وويٗتهم في خ٣ُبت ًضها و٢الذ بابدؿامت بُٖاهم إَلبتهم مىه ٞ

 :ٍٖغًت

ٖخبر هٟسخي بخجىػ في ؤ ت،مهغ زمؿت وجالجحن حىُه.. مل مك٩ل -

 .السمؿِىاث

 .بدخ٩لمي حض -

ا وعؤث ًجاب و٢الذ بجها هؼث عؤؾها باإل  ن ؤهه ال ًم٨ً ؤ٨ٞغث ٦ثحر 

 .ن حؿخٛجى ٖىه في خُاتهاؤبض وال ًم٨جها ٌؿخمغا ه٨ظا بلى ألا 

ٖغاى الاوسخاب.. بـ ؤصمىخ٪ ًا ببغاهُم واها مل ٢ض ؤؤها زالم  -

 .ٖىضي قٍغ

 ؟ًه هىب -

 ؤَلبذ مىه 
 
هه لً ؤا ختى حٗٝغ هىاًا َل٣ُها و ن ٨ًخما زبر ػواحهما ما٢خ

ن ٨ٞغة ٣ٞضان ولضحها ٚحر ٢ابلت لالخخما٫ وجغ٦ذ له ًإزظ مجها ولضحها أل 

ً ؤالازخُاع في  ن ًسبر ٖاثلخه ل٨ً بضون ط٦غ جٟانُل ٦ثحرة ٖجها ٖو
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خُاتها، قغخذ له ٠ُ٦ خللذ حمُ٘ الاخخماالث بسحرها وقغها و٠ُ٦ 

٤ ألاًٞل ختى جى٣طخي ٞترة ٧اُٞت جُمئن ٞحها ٖلى  عؤث ؤن هظا هى الٍُغ

 ضحها.٢ضعتها ٖلى الاخخٟاّ بىل

 
 
ب بهذ ٢لُال ٖلى ؤن جدلل مى٢ٟهما بظل٪ الخٟهُل الض٤ُ٢  تب٣ضعتها الٍٛغ

احإجه ٢ىة شسهُتها ٣ٞض ٧ان ًًٓ  جها ؤي٠ٗ وؤع١ مً اجساط مثل ؤٞو

 :هظا اإلاى٠٢ ول٨جها ٢الذ و٦إجها ج٣غؤ ؤ٩ٞاعه

ؤها ٖمغي ما ٦ىذ اجسُل ان هخجُجي ال٣ىة وازض ٢غاع ػي صه و٦مان ؤها  -

٦تر مً ٦ضه ؤها بٗك٣٪ ؤو  ،ؤها ػه٣ذ مً الترصص والسىٝ اللي ا٢ترخه بـ

 .وبٗك٤ ٧ل لخٓت مٗا٥

ن ٌكهض ٖلى ٣ٖض ػواحهما ازىان مً ؤوا٤ٞ ٖلى عؤحها زم َلب مجها 

 .نض٢اثهؤ

 ي.لى واز٤ ٞحهم اجهل هاتهم صلى٢ت -

 .مجىىهت يبجض اهت -

 .مجىىهت بُ٪ -

  ٗ م ج٨ً جخسُل ٞهي ل ا،٧ان هى ؾبب حىىجها مً ؤو٫ ًىم زغحا ُٞه م

ا لم ٨ًً لها ٚحر ا صون ؤن جسبر ؤخض  ًام ؾختزوج ؾغ  هٟؿها في ًىم مً ألا 

حر مخىاحض في مهغ في ؤٚلب  ا ٚو  ُ ؤزذ واخضة وؤب ٌٗمل صبلىماؾ

زغ مغة ػاعها ٞحها مىظ آزباعه. ٧اهذ بخُان ٞلم ججض ًٚايت في ٖضم ألا 

ً  ؤذ هي و٧اه ،ا ٢غاع َال٢هاو٧ان ًلىم ٖلحها صوم   ،ما ٣ًغب الٗام ا جلىم ً

 ٞؼوحها الؿاب٤ ٧ان مً ازخُاعه. ،ٖلُه حٗاؾتها
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هه لى ٞٗل ٞمً طا ٧ان ػوحها الؿاب٤ ؾُٟدل زلٟها أل بؾإلها هى ًٖ ما 

 .ن ًهل بلى ما ًا٦ض ػواحهابالؿهل 

 ب ع.. مل هُخدغ٥ٖمغه ما هُضوّ  -
ّ
 .هال لى خض ٢ال

ٗا بٗض طل٪ ٣ٞض َلب ببغاهُم مً نض٣ًحن ل ه حغث ألاخضار ؾَغ

الخًىع وبالُب٘ َلب مً ؤخضهما بخًاع مبلٜ مً اإلاا٫ لُضٞ٘ 

 ٌُ  مهغوٞاث الؼواج ٞال 
 
 ن ًتر٦ها حكاع٥ في هظا.ؤل ٣ٗ

 :ه هٓغث بلُه ٢اثلتان زغحا مً ٖىض اإلاإطون واههٝغ نض٣ًؤبٗض 

 ..خىا اججىػها بجضب -

هغوح ٞحن  يبدلم.. جدب يه واإلاصخ٠ ما ؤها مهض١ وخاؾـ اوؤ -

 ي؟صلى٢ت

 ت.اٞعمل ٖ -

 و٦إجها ٚحر مهض٢ت إلاا ٞٗلخه وا٢ترح ٖلحها ؤن ٨ًىها في م٩ان  
 
٧اهذ مإزىطة

  ٗ ا ؤن ٧ل ؤمىِخه في جل٪ اللخٓت ا في ٦المه ما٦ض  وخضهما زم اؾخضع٥ ؾَغ

٣ِ ال ؤ٦ثر وال ؤ٢ل ضها  ،ؤن ج٨ىن بحن طعاُٖه ٞو ٍغ ض ؤن ًُمئجها ٍو ٧ان ًٍغ

 .ي قاثبتؤن خبه لها زالو مً ؤؤن حٗلم 

ٚىُت ؤاع٢و مٗا٧ي ؾلى ٖلى  يوبٟسخي ٞحها..  ٦تر خاحت هِ ؤًه بت ٖاٞع -

 ي.يمُج

ا ٖلى ٧لمخه و٢الذ له  :ضخ٨ذ ٦ثحر 

 .ٞغاح قٗبُتؤق٩ل٪ ٚاوي  -



 117  

لُامؼ -   .زالم ًا زىحاًت زلحها اهضي ٍو

وؤجها مدكى٢ت  ،جها لم جغ٢و هظا الىٕى مً ٢بلؤضخ٨ذ زاهُت وؤ٦ضث له 

 .ت الغ٢وألن جغ٢و مٗه ل٨جها ال حٗٝغ ٦ُُٟ

 .٦ُمُا.. زُىجحن ًمحن وزُىجحن قما٫ هي   -

ا٢ترخذ ٖلُه الظهاب بلى ق٣ت ًمخل٨ها ؤبىها في ؤَغاٝ مضًىت ههغ، 

وا٤ٞ ٖلى الٟىع وجىحها بلى هىا٥.. ا٢ترح ٖلحها قغاء بٌٗ اإلاإ٦ىالث 

 .والٟا٦هت

 ًه صه هى اهذ هاوي جبِذ وب -
ّ
 . اًهالا

ل هسغج مً زلحها بٓغوٞها ًم٨ً عبىا ٌؿهل وجم - ُغ ؾُى٫ مىٗٞغ

 .الك٣ت

غ واهذ بخ٣ى٫ ٦ضه -  .ًا ماما.. ق٩ل٪ قٍغ

 .الٛلب ًواإلاصخ٠ ؤها اٚلب م -

  ٗ ا بٌٗ الى٢ذ خحن ونال بلى الك٣ت ٧ان الٛباع ٌُٛحها، ٢ًُا م

ًىًٟان الٛباع ٖجها ويغباث ٢لبه ال تهضؤ وهى ٚحر مهض١ ؤهه مٗها 

 ًٞى٫. وخضهما في ٖالم مىٗؼ٫ ال ج٣خدمه هٓغاث وال

زغج الالب جىب السام به مً خ٣ُبخه وازخاع ؤٚىِخه ؤبٗض ؤن اهتهُا  

مامه بصخيء مً الشجل وهي ال جضعي ماطا ؤو٢ٟذ  ،وؤقاع بلحها تاإلاًٟل

وي٘ ًضًه ٖلى زهغها وويٗذ طعاٖها ٖلى ٦خُٟه وبضؤث  ،جٟٗل

 ع٢هتهما.

 ا؟في وصه٪ ػي ما بُٗملى  ت٢ىل٪ ٧لمؤ-
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 :٢ا٫ بهىث ٖا٢٫ى٫..  همـ في ؤطجها زم  -

ت -  .جازضي حىُه ةخل الٟؼوع  يلى ٖٞغ

  :يغبخه ب٨ٟها ٖلى ٦خٟه هاهغة بًاه ل٨ىه ٢ا٫ لها

ئ توهللا مل اللي في بال٪ صي خاح -  .زالو تبٍغ

  :زم همـ لها بالخل ٣ٞالذ له  

 ؟ًا ؾالااام َب ُٖجي في ُٖى٪ ٦ضه -

ثر ٧ان ٣ًترب ؤٖاصا الغ٢هت مغة جلى ألازغي و٧ان ٣ًترب مجها ؤ٦ثر ٞإ٦ 

٧ان ًهٗض مٗها  ،بخعجله تببِء قضًض ًساٝ ؤن ٨ًؿغ عوٖت اللخٓ

ن ًخإ٦ض مً زباث ؤال ًى٣ل ٢ضمه لضعحت بال بٗض  ،الؿلم صعحت صعحت ببِء

٢ضمُه ٖلى ؾاب٣تها.. ٧ان ٖك٣ه لها ؤٖلى بمغاخل مً نبىجه و٧ان 

 غنه ٖلى مكاٖغها ًخد٨م في ب٣ًإ قهىاجه.          ِخ 

 
 
 قِئ

 
ٗ  ا ٞكِئ جٟخدذ له وعوصها واخضة واخضة..  ،٦ثرؤا واجدضا ا اهههغا م

ا جلى آلا  ا بٗض ؾىحن مً زغ.. ؤزحر  ٦كٟذ له ٨ُٞخىعٍا ًٖ ؤؾغاعها ؾغ 

زحر..  قغب الخاثه في ه ألا ئاع بلى مٞغالغؾى في مغافئ ٧اطبت اهخضي البد  

 صخغاء الخُاة ماء الخ٣ُ٣ت بٗضما عق٠ الؿغاب مئاث اإلاغاث.

 

*  *  * 
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- 17 - 

 
ت   الُىم ًىم الجغاخاث ال٨بري والىىاب مىحىصون في اإلا٨خب اإلاجاوع لٛٞغ

ؿخٗض. ٧اهذ ال٩ل ًبّض  ،انباخ   تالٗملُاث مً ٢بل الثامى ٫ مالبؿه َو

٢اثمت الجغاخاث في هظا الُىم ال حكمل بال خالت واخضة ٣ِٞ ل٨جها 

ٖمغه  ؾدؿخٛغ١ ما ٣ًاعب الٗكغ ؾاٖاث. ٧اهذ لغحل في الثالزحن مً

ا مً ٨ٞه الؿٟلي  ا ٦بحر  ؤنِب بغنانت مً الىٕى الث٣ُل وؿٟذ حؼء  

و٧اهذ الجغاخت جخًمً ه٣ل حؼء مً الٗٓمت الهٛغي لؿا٢ه م٘ الجلض 

 اإلاُٛ  لها وبٖاصة حك٨ُلها لبىاء ٞ٪ حضًض للمٍغٌ.

 :ي الٗملُاث ٞٗاحله خامض بالؿاا٫زل٘ ببغاهُم ٢مُهه لحرجضي ػِ 

 ؟اللي في صعاٖ٪ صه..  اهذ ٦ىذ ٞحن امباعحالسغبىف  يبجاًه ًا ب -

 .جىبِـمِٟل خاحت ًا ص٦خىع خامض صه واخض اجساه٣ذ مٗاه في ألا -

 
 
 :ابدؿم خامض ٚحر مهض١ له وهى ًىهى اعجضاء مالبؿه ٢اثال

٪ بُُل٘ مىه  - ًاى صي خاحت مخ٨ؿٟل صه زخم حىصة..  الؿهً اللي ٍػ

 .بالوي 
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طعاٖه وهى ًبدؿم في ؤٖما٢ه  في ؤٖلى تجدؿـ ببغاهُم م٩ان السدج 

التي خهل ٞحها ٖلحها خحن صزل دمحم  توهى ما ًؼا٫ ٌِٗل وكىة اللخٓ

  ةٞجإ
 
 :٢اثال

ىاب٢كُه ًا مٗلم بي  -  .م وخغ٧اث َب مل حٗٞغ

ن امغؤة ؤ ي ًٖزبره دمحم بما ٢اله له ص. هاوإا ٞلُه ببغاهُم مؿخٛغب  بهٓغ 

  .مبزظجه مً اإلاؿدكٟ  في ؾُاعتها البي ؤ

 ي.ث اًام ٖاًؼ اؾإل٪ ومٟخ٨غحل بال صلى٢تجال  ي٣الب -

غبُتها  تجى اصم صه بغيه..  صي واخضة مٗٞغخض ًهض١ الب -  حىل٠ٖو

 مل.. 

حغاء حغاخت الُىم ب٢اَٗه صزى٫ الض٦خىعٖبضهللا ألاؾخاط الظي ؾ٣ُىم 

 
 
 :٢اثال

 .هاوي ٌكتري ٖغبُت اٖالي لُه ومحن ٨ُٞى  اًه ًا والص نىج٨ى ب -

 ت:ؿٖغ٢ا٫ له دمحم ب

 نل ببغاهُم ٧ان.. ؤمِٟل خاحت ًا بُه  -

 :٢اَٗه ببغاهُم بل٨مت في ٦خٟه وهى ٣ًى٫  

 .نال عاًذ ٌؿخعجل ص٧اجغة الخسضًغؤمخسضف ٖلى ٦المه ًا بُه هى  -

ا وؤن الىىاب ضخ٪ ص. ٖبضهللا ولم ٌٗل٤ ٞهى ما ػا٫ ًظ٦غ ؤًام ٧ان هاثب  

ًُ مبُجهم ال٨ثحر    ما ال 
 
جبضًل مالبؿه هى آلازغ  وبضؤ في ة،لؤلؾاجظ  د٩

 
 
 :٢اثال
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بغاهُم.. اهذ ودمحم وزلُل هدكخٛلىا في الخالت وخامض زلُه بغه بًا  -

 ي.صلى٢ت

ت لضزى٫ مثل جل٪ ؤؤزاع هظا ال٣غاع ًٞى٫ ببغاهُم ٞهى ٌٗلم  ن ألاولٍى

  ٗ ا لم ٌؿإ٫ ُٞبُٗت ٖمله جخُلب الجغاخاث للىىاب ألا٦بر ل٨ىه َب

ا لظل٪ الىٕى مً الجغاخاث بضهللا مخٗهض  الخىُٟظ صون مىا٢كت. ٧ان ص. ٖ

 
 
و٧ان ًغي ؤن  الهٗبت و٧ان ببغاهُم ٌٗك٣ها بسالٝ دمحم الظي ٧ان ملىال

 ا وج٣هم الٓهغ.حسخب الىٓغ مب٨غ   تهظه الجغاخاث اإلاجهٍغ

  
 
ا ًٖ ٞغنت لخٗل م الجغاخاث التي ًىُب٤ ٖلحها حٗبحر "ما ًبدث دمحم صوم 

ال زمىه" ٞٗملُت قِٟز٠ ِخ  الضهىن حؿخٛغ١ ؾاٖخحن وال  مله ٚو

دهل ٞحها ٖلى ؤحغ م٣اعب لجغاخت  جدخاج بلى يِٛ هٟسخي وال مخابٗت ٍو

ٖ  ؤ٦خل٪ التي حؿخٛغ١ ٖكغ ؾاٖاث ومخابٗت   ا. ؾبى

اؾدؿلم خامض ألمغ ص. ٖبضهللا وبضؤ في ٖمله في مخابٗت اإلاغضخى وهى ًدـ 

ٗخبر ما خضر وبزغاحه إلاخابٗت اإلاغضخى وصزى٫  الىىاب بالُٛٔ الكضًض َو

ا ؤو بهاهت. ٧ان مؿخٛغب   ت الٗملُاث ٣ٖاب  ا إلاا خضر ٞالض٦خىع الجىاًغ لٛٞغ

 ا ٖلى ؤخض. ٖبضهللا مٗغوٝ ٖىه ٖضله وؤهه ال ًًٟل ؤخض  

  ً ٘ نىجه الجهىعي مىاص ت الخمٍغٌٞع  :ا ٖلى مكٞغ

وهو ولؿه مِٟل خالت صزلذ  تـ ٖبحر.. الؿاٖت ب٣ذ حؿًٗا مِ  -

 .الُٛاع

ت وهي جخذجج له ؤن اإلامغياث اإلا٩لٟاث بهٝغ  حاءث بلُه مؿٖغ

جإزغن في مسؼن الهٝغ هدُجت اػصخام اإلا٩ان ٢ض  تعبُالكاف وألا 

ال نىجه ؤ٦ثر وهى  بممغياث حمُ٘ ألا٢ؿام الُىم. اهٟٗل ٖلحها بكضة ٖو
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٣ًى٫ بن هظا ال ًسهه وؤجها ال حٗٝغ ٠ُ٦ جضًغ ال٣ؿم وججٗل 

 اإلامغياث ًاصًً ٖملهً في و٢خه.

خظاع وهي جخذجج بٛباء بصاعة  امخهذ هي ًٚبه ببٌٗ مً الٖا

اإلاؿدكٟ  التي حٗلذ ٧ل ألا٢ؿام جهٝغ مؿخلؼماتها مً م٩ان واخض 

 زالزت ؤما٦ً. ابٗض ؤن ٧اهى 

 .قاي ٖلى ما الهىاهم بخىٖ٪ ًُجىا يالٗما٫ ٌٗمل ًَُب زلي خض م -

 .مً ُٖيُا صه ؤها اللي هٗمله بىٟسخي واحُبهىل٪ -

بت بٌٗ الصخيء٧اهذ ٖال٢خه بالخمٍغٌ في  ٧ان ًغاهً في  ،٢ؿمه ٍٚغ

اًاه ٞإٚلبهً ٌٗملً في هظا اإلا٩ان مً ٢بل ؤن ًضزله هى ٦ما ؤن  ،مجزلت ٖع

ن مٛامغاجه ةهظا اإلا٩ان ٧ان ؤ٢غب بلى بِخه مىه بلى مدل ٖمله ولظل٪ ٞ

 .ي٧اهذ ؤ٢ل ما ٨ًىن في اإلاؿدكٟ  الجامع ةاليؿاثُت اإلاٗخاص

بلى حىاعه حؿإله ًٖ ؤخىاله  وحلؿذ ت،ؤخًغث ٖبحر له الكاي بؿٖغ

ت الٗملُاث  مً ٚٞغ
 
ً الؿبب الظي ًجٗله في ال٣ؿم الُىم بضال ر ٚح   ،ٖو

هى صٞت الخضًث وؾإلها ًٖ ؤخىا٫ ؤوالصها في اإلاضاعؽ.. ٧اها ًخ٩لمان بىص 

ت ٞاقلت ألن هظه  تهمها بإجها مكٞغ ٘ نىجه ٖلحها مىظ ٢لُل ٍو و٦إهه لم ًٞغ

ج مً   .الدكاخً والىص هي َبُٗت ٖال٢خه بهً مٍؼ

  ةالبيذ ال٨بحر  -
ُ
هجُلِل و الؿىت.. زلهذ اإلااؽ وؤلا بخمخدً ه

ايلها الٗغب  .والؿاًيـ يٞو

هخمامها بخٗلُم ؤوالصها اابدؿم ابدؿامت ٍٖغًت ٣ٞض ٧ان ٌعجبه في ٖبحر 

ُ  وحسسحر ؤٚلب صزلها لئلهٟا١ ٖلحهم بل ٧اهذ جإزظ ٖضص   ا مً ا بياٞ

ل الضعوؽ السه  ىنُت.الىىبخجُاث لخمٍى
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م  شسهُت ػوج ٖبحر اإلاؿُُغة بال ؤهه لم ٨ًً له ؤي عؤي في  مًبالٚغ

٧اهذ جخدمل مىه ؤن ٌكخمها ؤو ًًغبها ل٨ً بطا خاو٫  ،حٗلُم ؤوالصه

ٗلى نىتها  الخضزل ؤو الخ٣لُل مً محزاهُت حٗلُمهم  جى٣لب همغة قغؾت َو

 ا ًٖ الخضزل في هظا ألامغ.ٖلُه ولظا ٠٦ جمام  

 
 
رة جدًغ مٗها ٦خب ؤبىائها السانت بمضاعؽ اللٛاث ا ٦ثح٧اهذ ؤخُاه

ترحمىن لها ال٩لماث ؤلا  ت لدؿخُُ٘ مخابٗت لِكغح لها الىىاب ٍو هجلحًز

ا ٖلى طال٪ ٞهظا الُمىح ًثحرؤلا  عجاب.صعاؾتهم و٧اهىا ٌؿاٖضوجها ٦ثحر 

مسخت مً ب٣اًا حما٫ ٧اهذ ج٨ؿى وحهها وحؿضها، حما٫ َدىخه  

. م٘ خُاة ٦خل٪ ٧اصث جيسخى ؤهىزتها التي ٧ان وؤجه٨ه الٗىػ  ةصوامت الخُا

ا٦ض ؤهه لى ٧ان حُِٗىه هاثب   ا ٖكغ ا مب٨غ  ًظ٦غها خامض بها خحن ًضاٖبها ٍو

٫ ٞىاخت.. ٧ان اهىزتها ال جؼ ؤؾىحن إلاا جغ٦ها جٟلذ مً ًضه وؤن ب٣اًا ُٖغ 

 
 
  .ا لهظا ال٨المو٧اهذ جُغب صوم   ،ال ًُم٘ مجها في شخيء ٣ًى٫ هظا مجامال

مً ٦ىب الكاي وبضؤ الُٛاع ٖلى حغوح اإلاغضخى اإلاذجىػًٍ مٗه اهخهى 

زىائها عن هاج٠ مغجحن و٧اهذ صٖاء ؤفي  ،اؾخٛغ١ ما ٣ًغب الثالر ؾاٖاث

ن اهخهى َلبها هى، ٧اهذ جلر في عئٍخه ؤبٗض  ،لُهبهي مً ًداو٫ الىنى٫ 

ن ًداو٫ ؤل٪ َلبذ مىه ٨ً هى في خالت مؼاحُت حؿمذ له بظولم ً

 .ًام ٣ٞض ٧اهذ حكٗغ بسىاء عهُب في صازلهاهبها في جل٪ ألا الى٢ىٝ بلى حا

لى ؤن طل٪ الخضر الظي َغ١ خُاتها وجسلى ٖاص٫ ٖجها ٧ان مً قهغ 

بت  ،يإ جل٪ الٟغنت مً ًضهؤواخض إلاا  ٣ض الٚغ ل٨ىه ٌِٗل في ا٦خئاب ٞو

ا ب  مغه ص. ٖبضهللا في الٗمل زاعج الٗملُاث ٧ان مغّخِ ؤي شخيء ختى خحن ؤفي 

ب في الٗمل الُىم.ا أل حض    هه ال ًٚغ
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ب   يف ا و٢ض ؤههى ص. ٖبض صازل الٗملُاث ٧اهذ الجغاخت في مىخهٟها ج٣ٍغ

هللا ٞهل الٗٓمت مً الؿا١ وحلـ ٌك٩لها لخدىاؾب م٘ ق٩ل الٟ٪ 

ن ٣ًُ٘ الٗٓام ؤٞمُلىب مىه  ؛االؿٟلي ٧اهذ زُىة خؿاؾت حض  
ك٩لها صون ؤن ًازغ ٖلى الكغاًحن التي حٛظحها شخيء ؤقب ه ب٣ُ٘ ٢كغة َو

٪ اإلااء. اؾخٛغ١ جمام   ا في جل٪ السُىة اإلاىػ ٞى١ ؾُذ اإلااء صون جدٍغ

ؿاٖضه ٞحها زلُل ودمحم بِىما جغ٥ ببغاهُم م٘ خاجم وهى مضعؽ مؿاٖض  َو
 ل٣ُىما بسُاَت م٩ان الؿا١.

ا ا َُب  ٧ان قاب   .ٚلب حغاخاجهؤو٫ م٘ ص. ٖبضهللا في خاجم هى اإلاؿاٖض ألا 

م و٧ان ببغاهُم ال ًدب ُٞه الٗبىؽ الظي ٨ًؿى ٌٗامل الجمُ٘ بإصب ح
خُان، ؾاٖضه خاجم في بٚال١ الجغح و٧ان هظه خغ٦ت َُبت وحهه ؤٚلب ألا 

ا مً الٗمل في خالت ٦خل٪ ل٨ً ما خضر مىه في بُٖاء ببغاهُم ههِب  
مغ خاجم ؤن ٌٛل٤ ؤبٗضها ؤن ص. ٖبضهللا عؤي طل٪ ٞاهٟٗل بكضة ألهه 

 .الجغح بىٟؿه

ؤها لى ٖاوػه هى ٌٗملها ٦ىذ ٢لخله..  الٓاهغ به٪  ،ًا خاجمصه اؾتهخاع  -
 .لؿه مخٗلمدل خاحت

خظاع والخإ٦ُض ٖلى  اخمغ   هه لم ٨ًً ٣ًهض وهى ؤوحه خاجم وؤزظ في الٖا

مىضهل مً طل٪ الاهٟٗا٫ الؼاثض الظي ًهضع مً عحل ٚحر مٗخاص ٖلى 
ًض٫ ٖلى ا بهظا اإلاى٠٢ الظي الاهٟٗا٫ بهظا الك٩ل. ؤعجب ببغاهُم حض  

٦ثر ؤن خاجم ٧ان ًخ٣بل ؤالؿُىة التي ٌُٗحها الٗلم إلاً ًدملىهه وؤعجبه 
 اا هام  هظا بهضع عخب وهى مً ٖاثلت ٦بحرة وق٣ُ٣ه ألا٦بر ٌكٛل مىهب  

 في حهاػ ؾُاصي.

م   ؾإله طاث مغة بضاٞ٘ الًٟى٫ إلااطا ًخدمل حٗىذ البٌٗ في الٗمل ٚع
ًخدغ٥ ٖمُض ٧لُت الُب ؤن م٩اإلات واخضة مً ؤزُه ٧اهذ ٦ُٟلت بإن 

  ُ ه هى مً ًد٨م ى الؿُاصي الظي ٌٗمل به ؤز يٞالجهاػ ألامج ،اشسه
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ؿحِّ  ُ  مهغ َو ض ؤن ٨ًىن ؤبغاهُم(. ؤزبره خاجم بعؤي  يا )فر مىعها ٞٗل هه ًٍغ

 ا ماهغ  اخ  حغ  
 
ا بال بطا ط٢ذ ط٫ لٗاثلخه وؤه٪ لً جخٗلم حُض   ا ولِـ ْال

 الخٗلم.

 .اوما ػا٫ الٗمل في جل٪ الجغاخت ٢اثم   ت،٧ٗاهذ الؿاٖت ٢ض ججاوػث الغاب

جباصلىا ٞحها السغوج لخىاو٫ ٚضاء ز٠ُٟ وللهالة، جب٣ذ السُىة ألازحرة 

ان الىحه والهامت حض   ا وهي جىنُل الكغاًحن اإلاىحىصة بالٗٓمت بكٍغ
 
 
  :لُٛظحها بالضماء. جى٠٢ ص. ٖبضهللا ٢اثال

 .خامض ٖكان هى اللي هُىنل الكغاًحن يهاصول -

ا ٣ًىم بخل٪ السُىة بىٟؿه ل٨ً اح ؿٗذ ُٖىجهم في صهكت ٣ٞض ٧ان صاثم 
جها ٧اهذ زُىة مدؿىبت مً البضاًت ألن ص. ٖبضهللا في ؤالجمُ٘ ؤصع٥ 

ض ؤن ًسغج خامض مً الخالت التي هى ٞحها والُبُع ؤن ؤ٦ثر  يالٛالب ًٍغ
ت ًٖ ٢لبه هى ؤن ٣ًىم ب  حغاء زُىة حغاخُت هامت ٦خل٪.ةحؿٍغ

ن ازخلـ لخٓت ؤت ٖلى زحر و٧ان ؤو٫ ما ٞٗله ببغاهُم اهتهذ الجغاخ

ا بًاها " م٘ عؾمت وحه مبدؿم مبكغ  Doneنٛحرة ل٨ُخب ٞحها لٗال ٧لمت "
اه٪ ٢ضها و٢ضوص ًا  ت"ٖاٞع: عصث ٖلُه بغؾالت في لخٓتها ،باهتهاء الجغاخت

 ًض٥"بخبُبي حؿلم 

 
 
  :مبًاه ٧ان ص. ٖبضهللا ٢ض ؤ٦مل حُٛحر مالبؿه زم حمٗهم ؾاثال

 ؟جدبى هخٗصخى ٞحن -

٣ه الجغاحي ٖلى الٗكاء بٗض اهتهاء حغاخت ٦خل٪ ا ما ٌٗؼم ٍٞغ  ،٧ان ٦ثحر 
  ٗ   .جهم ؾُدىاولىن ٖكاء اإلاؿدكٟ ؤا ما٦ضًً وبالُب٘ ق٨غوه حمُ

 .ق٣غة بىؤ؟؟ زالم هسلحها مكاوي ٖىض امل هخ٣ىلى  -

  *  *  * 
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ٗها نض٣ًتها ؤمل في ٧اهذ صٖاء جمصخي في ؤخض قىإع وؾِ ال٣اهغة وم

ذ  ،ٖاص٫ يالُىم الظي ٢ابلذ ُٞه مدام ٧اهذ عؤؾها جضوع مىظ ؤن ٖٞغ

حجم اإلابلٜ الظي جغ٦ه ٖاص٫ لها و٧اهذ ال جؼا٫ حكٗغ ؤجها في خلم 

 ؾدؿد٣ُٔ مىه ٖلى وا٢ٗها الُىمي ال٨ئِب.

ي ؤوخاؾت او  لى ه٣ُذ مٗا٧ي  ،زالو هالجهاعص ةؤها مل مغ٦ؼ  ،ؤمل -

 .لبـ هُُل٘ ػبالت

ٗىصا ؤصعاحهما ل٨ً حٖظعتها ؤمل بالُب٘ و٢الذ لها بهه مً اإلام٨ً ؤن 

جلؿا ولخد٩ي لها ًٖ آزغ خَلبذ صٖاء مجها ؤن ًظهبا بلى ال٨ىعهِل ل

ض ؤن جإزظ عؤحها في مل و٢الذ لها بجها هي ألا ؤاإلاؿخجضاث، وا٣ٞذ  زغي جٍغ

 .٢غاع مهم ج٨ٟغ في اجساطه

٦ىبغي ٢هغ الىُل وخحن حلؿخا  جى٠٢ بهما ٖىض بضاًت "جا٦سخي"اؾخ٣لخا 

ىضما  ي،باإلادام يبضؤث صٖاء بالخضًث خ٨ذ لها ًٖ ل٣ائها الهباح ٖو

نمخذ ؤمل واهخابها الظهى٫  ولم  ي،ه٣ُذ بالغ٢م الظي ؤبلٛها به اإلادام

 :زم ٢الذ تجخدضر لبره

 بدكخٛلُجي ًا بيذ الجؼمت؟؟ ياهت -

ؼ لضحها ؤجها ج٣ى٫ الخ٤ وؤ ذ ؤ٢ؿمذ لها صٖاء ب٩ل ٍٖؼ جها مىظ ؤن ٖٞغ

بالخٟانُل وجإ٦ضث ؤن اإلابلٜ في خىػتها وهي ٚحر ٢اصعة ٖلى الخ٨ٟحر 
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وجدـ ؤن حبل اإلا٣ُم بإ٦مله ًبر٥ ٞى١ نضعها، ٢اَٗتها ؤمل م٨غعة 

وجبدث ًٖ الٛم في ٧ل شخيء  تبأعؤحها اإلاٗخاص في صٖاء وؤجها حٗك٤ ال٨

 :خىلها

 ي٪ ُٞه ٧له وحؿخٛجِٟؿ اللي هِ  يالٟلىؽ صي جسلُ٪ حٗمل تًا بيذ ال٨ئِب -

 .صه زالو تًٖ حيـ الغحال

 ت.مخلٛبُ ي..  هٟسخي اٖمل بحهم خاحاث ٦خحر بـ خاؾت اوتمل ٖاٞع -

بالهُام في ؤو٫ ًىم عمًان خحن ج٨ىن  ت٧اهذ حكبه خالها في جل٪ اللخٓ

ٗمماثضة ؤلا  لضعحت ججٗل خحرتها جمىٗها مً  تُٞاع ٖامغة بمسخل٠ ألَا

ج٨ٟغ  ة،ُٞاع، هي في خحرة قضًضبٗض اهتهاء ؤلا  ا وجب٣  حاجٗت٧ل حُض  ألا

 ًٞل و.. و.. ؤمها لك٣ت إبمؿاٖضة بزىتها والاهخ٣ا٫ ب

  ٗ ن جٟٗل ؤا وهصختها ٢اَٗتها ؤمل وؤزغحتها مً جل٪ الاخخماالث حمُ

مثلما ٞٗلذ مجى ػمُلتهما الؿاب٣ت خحن وعزذ ؤزاها )الظي ٌٗمل في 

ا واؾخإحغث باؾمه ا ٦بحر  ب  ن ًتزوج( ٣ٞض قاع٦ذ َبِؤالسلُج وماث صون 

 
 
وؤنبذ  ةالىالص يا في مؿدكٟ  واٞخخدخه خًاهت لؤلَٟا٫ خضًثم٩اه

َٟا٫ الظًً ًىاوبىن ٖىضها في الخًاهت هم مً ٌٗملىن نٛاع ؤَباء ألا 

 نبذ لها صزل زابذ ٨ًٟل لها خُاة مِؿىعة.ؤٖىضها ولِـ ال٨ٗـ، 

 :لحزع ٣ٞالذ ألملن جٟخذ مغ٦ؼ ؤجظ٦غث صٖاء مؼاح خامض مٗها وا٢تراخه  

ؤها ٖاوػه اناعخ٪ بداحت..  ؤها ٦ىذ ؾاٖاث بسغج م٘ خامض وخ٨ُاله  -

و٧ان بحهؼع ٣ًىلى ان الغاحل صه لى بِخ٩لم حض هُب٣   ت،ٖلى ٧ل خاح

 .اٞخذ بحها مغ٦ؼ لحزع يٖىضي ٞلىؽ ج٨ٟ
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 ةمً ه٣غ  يجُلع يًه خ٩اًت سخي خامض صه ٦مان.. ٌٗجباؾخجي اؾخجي..  -

 .ج٣عي في خااامض

٦ضث لها ؤهه مضمً لليؿاء ال ؤاؾخٛغ٢ذ في لىمها ٖلى ا٢ترابها مً خامض و 

ا ًٟٙغ مً واخضة ختى ج٨ىن ألازغي حالؿت بحن ًضًه. ٧اهذ جغاه َبِب  

ٗ  با حُض   ا طا ٧اهذ حٗٝغ مٍغًت جدخاج لجغاح ججمُل ٞؿدىصخها به َب

 .ل٨ىه ٦غحل ال ؤمان له

ل ب تهللا ٨ًىن في ٖىن الٛلباه -  خالخ٣ها ٖلُه مىحن ومغاجه مٗٞغ
ّ
 . مىحنالا

  ُ ل٨جها ٧اهذ جدب وحىص  ،اؤ٦ضث لها صٖاء ؤجها لم ولً جخىعٍ مٗه ٖاَٟ

عحل آزغ حؿم٘ مىه ههُدت في ٖال٢تها بٗاص٫ ٞالغحل ٌٗٝغ ٠ُ٦ ٨ًٟغ 

ض   .الغحل مثله وماطا ًٍغ

ٗ   يواهت -  .ٞا٦غاه بُسغج مٗا٧ي لىحه هللا ي٦ىت تا ػي الهبلَب

ٖكان ازلُه  تهٟسخي مل ٖاٞع تبـ ٦ىذ ٖامل ،خههِ تال ٦ىذ ٖاٞع -

 ي.حىب

 .صماٚ٪ حٗباهت.. مل ٢اصعة ؤٞهم بخ٨ٟغي اػاي يوالىٗمت اهت -

 :ٚحرث صٖاء مجغي الخضًث وؾإلتها

 ي.ًه إلااما وازىاحب٢ى٫ ؤ تبـ ؤها مل ٖاٞع- 

 .ًهب يزالو إلاا وكٝى هخٗمل يمخجُبِل ؾحرة ألي خض صلى٢ت -

ً لها مؿخ٣بلها زل بهظا اإلاا٫ في مكغوٕ ًاّمِ ن جضإزم ٦غعث ا٢تراخها ب

 .ٞالضهُا مخ٣لبت ولم ٌٗض ٞحها ؤمان ألخض
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مً  تعبىا مُدغمىِل مى٪ ًا ؤمل َى٫ ٖمغ٥ يهغي ومغاًتي مل ٖاٞع -

 .ٚحر٥ ٦ىذ هٗمل اًه

٢الذ طل٪ وجغ٢غ٢ذ ُٖىاها بالضمٕى ٞاخخًىتها نض٣ًتها، ٧ان ًجلؿان  

ال٨ىعهِل خحن ٢اَٗهما نىث ٖلى  تٖلى واخضة مً الض٦٪ السكبُ

صوها ٞغندىا بَب ما اخىا مىحىصًً اهىه ووٗٝغ هُبب بغيه.. : "٣ًى٫ 

 ".َاه

٧ان ؤخض الكباب اإلاغاه٣حن الظًً ٌعج بهم ٦ىعهِل الىُل، هٓغجا بلُه 

مً الٗمغ  ةهما ٧ان الٟتى ال ًخجاوػ السامؿت ٖكغ حبًٛب ولضهكخ

احلخه ؤمل بغص مً ٢امىؾها الٛج والكخاثم ما حٗل الٟتى  باأللٟاّ يٖو

  ٖ مصخي مؿغ هٓغث صٖاء لها واهٟجغث في   ،اًً٘ طًله بحن ٞسظًه ٍو

 :الطخ٪ ٖلى عص ٞٗل الٟتى زم ؾإلتها

 .جازضًه ةٖاوػ  يم٣ىلخلِل ٢غاع اًه اللي اهت -

 ي.ٖاوػه اٞسض زُىبت -

 ،٧اهذ صٖاء ٖلى ٖلم بمكا٧ل ؤمل م٘ زُُبها ٣ٞض ٧ان ؤنٛغ مجها بٗام

ٗ  و٧ان ٌٗمل با ٣خه مٗها ومً  ،ا في اإلاىؾ٩يج ٧اهذ ؤمل حك٨ى لها مً ٍَغ

 طل٪ ؤلاخؿاؽ الظي ٌُُٗه لها صوم  
 
ٞٗله  ا بإن زُبخه لها ٧اهذ حمُال

ٖخاب الثالزحن ؤنٛغ مىه لِؿذ ٖلى ؤم٩اهه ازخُاع ٞخاة ةوؤهه ٧ان ب ،ٞحها

 مثلها. 

 
 
ا وحٛض١ ٖلُه بالهضاًا ل٨ىه ٧ان ًجغخها ؤخُاه  ا٧اهذ جدىاػ٫ ٦ثحر 

ُلب اإلاا٫ مجها و٦إهه ماله هى و٧اهذ جدؿا ٫ بُجها وبحن ءبخلمُداجه ٍو



 131  

ٞماطا ؾ٨ُىن ٖلُه بٗض  تهٟؿها بطا ٧ان الخا٫ ه٨ظا في ٞترة السُىب

 .الؼواج

مًذ ٖلى زُبتها ؤ٦ثر مً ٖام وجدملذ مىه ما ال ًُا١، وؤه٣ٟذ ٖلُه 

لُه وؤن ا بالهبر ٖال٨ثحر و٧اهذ صٖاء )بُبُٗتها السىىٖت( جىصخها صوم  

لها وؾٝى ٨ًثر  تا ما وؤن هظه هي السُبت الثالثخاله ؾٝى ٌٗخض٫ ًىم  

 بزغ ٞالٟخاة آال٨الم ٖلحها بٗض طل٪ ل٨ً ؤمل ٧ان لها عؤي 
 
 ن لم ججض عحال

  ُ  ؤللؼواج  يلختزوحه ٞال صاع تا بمٗجى ال٩لمخ٣ُ٣
 
 .نال

  .وال حىاػة الىضامت هتٖلى عؤي اإلاثل: ٢ٗضة السؼا -

 :اثلتزم اؾخُغصث ٢ 

 -  
ُ
ت ًا بذ مهِبدىا ان ه اإلاغجب بخإ  لىو اللي بِخ٣ضمىلىا ُٖىحهم ٖٖاٞع

 .ن اإلاغجب صه وعر امه اللي ؾاًباهىلهببُٗخبر  ياإلامغيت والىو الخاو

مً اإلاهً  اً ٖلى ٦المها وؤياٞذ ؤجهضخ٨ذ صٖاء ٖلى مؼختها وهي جاّمِ 

ُٟت بٗض الخسغ ال٣لُلت حض   جىها ْو  ،ج مباقغةا في مهغ التي ًجض زٍغ

٦ثر مً قهاصاث ؤوؤن قهاصة صبلىم الخمٍغٌ طاث ٢ُمت في ؾى١ الٗمل 

 ٖلُا ٦ثحرة. 

 ؤبغيت الكهاصة الٗالُت ٢ُمت ومخسلِل خض ٌٗمل بُه ٖل٩ُي.. ؤها  -
 
 نال

 .٢ضم حامٗت مٟخىخت الؿىه الجاًتؤب٨ٟغ 

 ي.مٗا٧ تخلى واهى جى٢ُٗل٪ َٖغـ في الجامٗ -

ن الغحا٫ لِؿىا ؤن ج٣ى٘ صٖاء ؤي جداو٫ مُذ ؤمل قٟخحها في امخٗاى وه

ل خُُت" ل عاحل وال ِي هم مدىع هظه الخُاة وؤن اإلاثل الظي ٣ًى٫ "ِي 
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" ت"خُُــ٣ٞض يإ الٓل وجب٣ذ ال ،لم ٌٗض ًىُب٤ ٖلى عحا٫ هظا الؼمً

اصة ما ج٣٘ ٞى١ عؤؽ الىاخضة مجهً ٞال ًىىب اإلاغؤة  ول٨جها مكغوزت ٖو

 ال وح٘ الغؤؽ. بمً الغحل 

  ،م٣ٗى٫ مً الجما٫ ؤمل جدٓ  ب٣ضع   ٧اهذ
 
ا ل٨ىه ال و٧ان ٢ىامها مخىاؾ٣

ب ؤو بُٗض ٢ىام صٖاء الٟاثغ. ٧اهذ الٟخاة مٗتزة بىٟؿها  ٌكبه مً ٢ٍغ

م ؤجها ًدُمت ألا حض   ً وجغبذ في بِذ زالها و٧اهذ جداو٫ صوم  ا ٚع ن ؤا بٍى

ها جبث هظا الٗتزاػ في هٟـ صٖاء ل٨ً صون حضوي.. عن هاجٟها، ٧ان زُُب

 .زغٖلى الُٝغ آلا 

 .ًىة ًا خماصة ؤها م٘ صٖاء ٕ ال٨ىعهِلؤ -

- ...  

 .م٘ ناخبتي تها زاعحؤها عاًدت َىُا.. ان قاء هللا هى باؾخإطن لُه  -

- ...  

 ؟.. اهذ ٖاوػ اًهتؤها مٗضحل مؿخدمل ة،مخ٨ترف في ال٨الم ًا خماص -

- ...  

 .واهذ ٦مان.. ؾالم ًلال إلاا اعوح ه٩لم٪ -

- ... 

 .ًه.. مِٟل ٞلىؽ اهذ مبدكبٗلب ٞلىؽ -

- ...  

 .ل٪ت هٟؿ٪ ؤها مٗضحل ؾا٦خ ّم لِ  ةمخٛلُل ًا خماص -
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- ...  

ُِّ ب ،ًهبفي ؾخحن صاهُت اهذ ٞا٦غ هٟؿ٪  -  .ل مًٟٗهذ خخت ٖ

-  ... 

 .م٪ جاويؤًلال ًلًٗ.. مل ٖاوػه اقىٝ وف  -

ٗلى هٟاؾها حؤو الكضًض الاهٟٗا٫ ٖلى وحهها ٖالماث ؤٚل٣ذ السِ و 

وتهبِ زم هٓغث للهاج٠ وبه٣ذ ٖلُه بًٛب ٦إجها جىحه البه٣ت بلى 

 :وحهه، هٓغث بلى صٖاء و٢الذ بًٛب

 .ًُجي ٚحره ةًلال في ٦سخت.. عاح ٧لب ب٨غ  -

هؼث صٖاء عؤؾها وهي جىٓغ بلحها بك٣ٟت صون ؤن جخ٩لم زم ؤمؿ٨ذ ًضها 

يمتها وهي وعبدذ ٖلحها ٞاهٟجغث ؤمل في الب٩اء، ؤزظتها صٖاء في نضعها و 

جغبذ ٖلحها وصمٗذ ُٖجها هي ألازغي ٣ٞض نٗب ٖلحها ؤن جغي ػمُلتها 

ت الك٨ُمت ججهاع ؤمامها ه٨ظا وبِىما هي تهض نىث الٟتى  يها حٗالئال٣ٍى

ُه واخضة ٨ُٞى " :الظي يا٣ًهما مً ٢بل  اٖلُا الُال١ اهخى بدكخٛلىها ٞو

 ".واص والبـ بذ

 ؤلُه ب٢امذ 
ّ
 :ت..  هىا ٢الذ صٖاءا زاهُى بُٗض  مل وا٢ٟت ٞىل

 ؟ُٖا٫ جساٝ مخسدكِل.. اًه عؤً٪ اٖؼم٪ ٖلى خىاوشخي -

لؿه  ي٧لت ؾم٪ صه اهتؤحٗؼمُىا ٖلى  ياهت تًه ًا بيذ اإلاٟٗىبخىاوشخي  -

 .٢ابًت

*  *  * 
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حاػجه الىه٠ ب تووالضجه بٗض الٛضاء ًىم الجمٗ يحلـ دمحم م٘ ؤزُه ٖل

ت ًدىا٢كىن مىيٕى بُ٘ اإلادا٫ ا لتي جغ٦ها والضه.. ٧ان عؤي دمحم ؤهه قهٍغ

ش  ًم٨ً بُ٘ ألاخضر مجهما ل٨ً اإلادل ال٣ضًم ال ًم٨ً بُٗه ألهه ًدمل جاٍع

ال ًم٨ً  ي ن اإلاكتر ةخُاة ؤبحهم و٦ٟاخه و٧ان ًغي ؤهه ختى في خالت البُ٘ ٞ

  يؾماُٖل ل٨ً ٖلبؤن ٨ًىن الخاج 
 
 ا.٧ان عؤًه مسخلٟ

م اللي بخ٣ىلىه صه مٗضف ًا٧ل م٘ خض ال٨ال  ي،ًا ماما.. ًا دمحم.. اؾمٗىو -

امل اواخىا الاجىحن ص٧ ،الُىمحن صو٫  جغة ٧ل واخض لُه قٛله وخُاجه ٖو

 .٣َم نُجي وباًغ٦ـؤهه ٠٣ً ًبُ٘ بزُِ لب٨غة ؤ٦ُض مٟحهاف 

 ةاٖترى دمحم ٖلى مى٣ُه وعؤي ان اإلادل ًم٨ً بصاعجه بالٗمالت اإلاىحىص

دمل لهم ال٨ثحر مً الىصّ ؤوؤن   .٢ضم هاالء الباجٗحن هى عحل َُب ٍو

باله مً ٞلىؽ خض واإلاا٫ الؿاًب  ياهذ اللي َُب ًا دمحم.. مدضف بُسل -

 .ٌٗلم الؿغ٢ت

هذ هاسخي اإلاكا٧ل اللي ٖملها ب..  يؾماُٖل ًا ٖلببـ بغيه مل الخاج  -

  .م٘ بابا هللا ًغخمه

ُ٘ والكغاء لِـ ُٞه نضا٢ت وال عص ٖلُه ٖلى بمى٣ُه الظي ًغي ؤن الب

ٖضاوة وؤهه ختى الضو٫ التي بُجها خغوب ٨ًىن بُجها جباص٫ ججاعي، ٧ان 

 
 
ا ؤ٦ثر ؤا مى٣ُ

 
٢غب بلى الىا٢ُٗت مً مى٤ُ دمحم ل٨ً دمحم ٧ان ٢لبه مخٗل٣
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اث نباه ومغاه٣خه وألهه ٖاف  مىه باإلادل ال٣ضًم ألهه ٢طخى ُٞه ط٦ٍغ

 مٗاهاة والضه في جىمُخه.

ُ   الخ٣ُ٣ت ُ  ا ٖلى ؤلا ؤن دمحم لم ٨ًً عوماوؿ جُض َال١ بل ٧ان هٟٗ ا ٍو

الخسُُِ بىا٢ُٗت ل٩ل ؤمىع خُاجه ل٨ً ل٩ل شسو ه٣ُت ي٠ٗ 

  ُ ا واإلااصي ًخٗل٤ ٢لبه بها وجخٛحر ؤمامها شسهِخه ُٞهحر البسُل سس

  ُ  ٖاَٟ
 
 ب٢ض ج٨ىن ه٣ُت ال٠ًٗ جل٪  ،اا والٗى٠ُ هاصث

 
 وؿاه

 
ا ؤو ا ؤو م٩اه

 
 
 ا ؤو ختى خضقِئ

 
ا ما. لظل٪ ٌكٗغ دمحم بمغاعة في خل٣ه ٖىضما ًدـ بإن ز

ؼ  هىا٥ مً ؾُإزظ اإلا٩ان الظي ًدمل حؼء   ٣لبه عؤؾ  ا ٍٖؼ سه ٍو ا ا مً جاٍع

وؿان ٧ان ٨ًغهه ب٦ثر ؤن اؾم والضه ؾِخم اؾدبضاله باؾم ؤٖلى ٣ٖب و 

 ه.  ثًظاوؾعى إل 

 ؤاؾخمغ حضالهما بًٗت ص٢اث٤ 
  زغي ختى عن 

 
وم ا ب٣ضحغؽ الباب ماطه

هم ئ بضؤ ل٣ا .مهما وجغ٦تهما لُخداوعا م٘ الغحلؤيُٟهما الث٣ُل، ٢امذ 

ه الؿمجت وبدباص٫ اإلاجامالث الؼاثٟت التي  ةمٗه بالؿالماث الباعص وبخٗاٍػ

 ٢بذ الؿباب زل٠ ٖباعاث مىم٣ت.ؤ يجسٟ

ؾماُٖل ًدمل مالمذ وحؿم الخاحغ ال٨بحر ببضلخه التي ب٧ان الخاج 

ُت م ا ٦خُٟه وبالُب٘ ًغجضي زاجم   يٟخىخت حًُٛلبـ ٞى٢ها ٖباءة نٞى

  ُ ً حبهخه ػبِبت الهالة. ٧ان جاحغ  ا ٦بحر  ًٞ  ..اا ماهغ  ا وبُضه الؿبدت وجٍؼ

ا ٧ان ًً٘ ل٨ىه صوم   ،زغججاعة ٦بحرة هى آلا  ين ًبجؤوالخ٤ ٣ًا٫ اؾخُإ 

٣ت. خمجى له الكغ بإي ٍَغ  هٟؿه في هؼا٫ م٘ والضهم ٍو

ت لل٣ائهم بالخاج  ةبٗض اهتهاء الاٞخخاخُت الباعص ؾماُٖل صزل باإلامَُى

 
 
 الغحل في اإلاىيٕى مباقغة وؤزغج مً حُبه ق٩ُ

 
 :ا وؤُٖاه إلادمض ٢اثال
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لىسخي خايغة صه جمً اإلادلحن والبًاٖت اللي ٞحهمو ؤها عاحل ص -  .ٚغي ٞو

لذ وحهه ابدؿامت ؾازغة و٦إهه  هٓغ دمحم بلى اإلابلٜ اإلا٨خىب في الكُ٪ ٖو

ا ال ٌؿاوي ؾٗغ مدل ٞالغحل ٦خب ع٢م   ،٢ٗهن هظا ما جى ب ٣ًى٫ ألزُه

 
 
للغ٢م  ي  هٓغ ٖل ،ًٖ البًاج٘ اإلاىحىصة ٞحها واخض مً الازىحن ًٞال

 :ا و٢ا٫وحهه ًٚب   واخمغ  

 اًه صه ًا خاج.. اهذ مؿخهٛغها و -
 
 يلقاًٟىا لؿه ُٖا٫ بىلٗب بِ  ،ًهب الا

 
ُ
 .ام اإلادل ػي ػمانض  ٢

٣ت ٖل ن ًخ٩لم ؤ٣ٞا٫ له بهه مً الُٗب  ،في ال٨الم يّ لم ٌعجب الغحل ٍَغ

ا في ال٣اهغة ؤهه ًبضو ؤبهظه اللهجت م٘ عحل في م٣ام والضه و  ن ب٣ائهما ٦ثحر 

  .وؿاه ج٣الُض بلضجهؤزال٢ه و ؤر مً ٢ض ٚح  

اخىا بيخ٩لم في بُ٘ وقغا مل بىازض صعوؽ.. الؿٗغ  ،م٘ اخترامي ًا خاج -

 
ّ
ُِّ اللي اهذ خاَ صي البًاٖت اللي في  ر..ل نٛح  ه صه جطخ٪ بُه ٖلى ٖ

ب مً ٦ضه  .اإلادلحن لىخضها ؾٗغها ٢ٍغ

لب باخخضم الجضا٫ بُجهما ودمحم نامذ ال ًخ٩لم بلى ؤن هٓغ الغحل  لُه َو

  .مىه الخضزل ألهه ال٨بحر

ل يوؤها مل عاضخي اج٩لم ًا خاج أل -  .لى اج٩لمذ خًغج٪ هتٖز

 :اهٟٗل الغحل و٢ا٫ لهما

ًه ب ي٘ قباب نٛحر لؿه مل ٞاهم ٌٗجحاي اج٩لم م يال٨بحرة او يمك٩لت -

ٗج  .ًه ما بالُض خُلت  بًه اؾلىب بـ اٖمل ب ي٦بحر َو
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ل ٣ٞام ا في الخٟاوى وألازظ والغص وجاحغ  ٧ان الغحل ماهغ    ا طا بإ ٍَى

 
 
٘ الٗغى ٢لُال   بٞغ

 
وبالُب٘  .ال٣لُل مً َمىخاث ٖلّىِ  ل٨ىه لم ًلّبِ  ٢لُال

  ً ٣ت مً الغحل. في ٗ  ا مً الاؾاؽ و٧ان مخى٢دمحم ٧ان عاٞ ا جل٪ الٍُغ

 
 
ُه ؾ٠ُ اإلاٗؼ وطهبه ٢اثال  :الجهاًت وي٘ لهما الغحل ٖغيه الجهاجي ٞو

ؾاجظة صه ازغ ٦الم ٖىضي واإلادالث صي هازضها هازضها ؤبهىا ًا  -

 .بالظو١ ؤو بالٗاُٞت

 بلُجت ؟؟؟ يًه ٌٗجب-

ي ؤبغيه مىحىص وؾهل  يالبلُجت مىحىصة ومهُٟ  باقا ابً زال -

  ا٨ُٞى واخض 
ّ
 .ازض بم٩اإلات جلُٟىن ًخ

ج وبالُب٘  ي٧ان ًلمذ لهما بىٟىط ابً زاله الًابِ ال٨بحر في ألامً الَى

لها٢ها بإي مجهما. بعهابُت ٧ان مً الؿهل جغجُبها و بتهمت الاهخماء لجماٖت 

  يّ اهٟٗل ٖل
 
 بكضة هدُجت هظا التهضًض و٢ام وا٢ٟ

 
 .ا اهتهاء اإلا٣ابلتا مٗلى

ذ ًا خاج اإلادال  -  .ث مل للبُ٘قٞغ

ا وهى ًخىٖض. َمإن واههٝغ ٚايب   يّ هاهت ٖلبجه وابخل٘ ءإلالم الغحل ٖبا

ا ٧ان ًدـ بإن الىي٘ لِـ   ُ اء ل٨ً ٖل دمحم ؤزاه بإن هظه التهضًضاث حٞى

ٖلى ما ًغام وؤن الغحل لم ٨ًً لًُ٘ مثل هظا اإلابلٜ الؼهُض بال بطا ٧ان 

 
 
 با مً ٢ىة تهضًضه. و٢ا٫ واز٣

 
حاػة مً ٖمله بوؾُإزظ  هه ؾىٝ ًب٣  ٢لُال

 للب٣اء بلى حىاع والضجه وإلاخابٗت اإلادالث ختى حهضؤ الىي٘.

 
 
 جغ٥ دمحم ق٣ت والضجه ونٗض بلى ق٣خه في الضوع الظي ٌٗلىها لُب٣  ٢لُال

ن ٌؿاٞغ. ٧اهذ ػوحخه مهضع عاخت هٟؿُت له في ؤم٘ ػوحخه وابيخه ٢بل 

لتي جدضر بحن الخحن خُان اللهم مً هىباث ا٫"ػن" اإلاخ٣ُٗت اٚلب ألا ؤ
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 ؤزغ وآلا 
 
 ؤو  ،ا بؿبب والضجهخُاه

 
لؤا خُاه ا و٦ثحر   ،زغي بؿبب ُٚابه الٍُى

هه لً ًإمً ؤلخذ ٖلُه في الظهاب مٗه بلى ال٣اهغة ل٨ىه ٧ان ًا٦ض لها ؤما 

بِذ هى في اإلاؿدكٟ  ؤٖلحها  .ٚلب ألا ؤن جب٣  في ق٣ت وخضها ٍو  ؾبٕى

ي حؿخم٘ له مبهىعة ٧ان ًد٩ي لها ًٖ ماًدضر في اإلاؿدكٟ  وه

ً الخ٩اًت بةزٟاء مٗالم ال٣هغ التي ًخٗغى لها  بالخٟانُل ل٨ىه ٧ان ًٍؼ

باٖخباعه "هاثب حىُىع" بل ٧ان ٣ًى٫ لها بهه ًغاح٘ ألاؾاجظة ال٨باع في 

 
 
ا ما ًإزظون بغؤًه.٢غاعاتهم ؤخُاه  ا وؤجهم ٦ثحر 

ُ   ،٧اهذ ٦ظبت بًُاء لها ختى آلان  ا لم ًخ٣بلما ًبرعها في عؤًه ٞهى هٟؿ

٣ت التي ٌٗامل بها الىىاب صازل اإلاؿدكٟ  و٦إجهم جالمُظ ؤو ؤَٟا٫  الٍُغ

ا ؤن ًىاصي له ؤًخٗلمىن الخبى ٞهى عحل مؿئى٫ وعب  ًٛبه ٦ثحر  ؾغة َو

" ل٨ىه ال ًٓهغ يبجا ٖىام ٣ِٞ بلٟٔ "ًاؤعحل ؤ٦بر مىه بثالزت ؤو ؤعبٗت 

 .مىه ًٚبه ألن هظا مً ٢ىاٖض الخٗلُم الُبي وزانت الجغاحي

اإلاؿاء إلالم خ٣ُبخه وب٣اًا هٟؿه واإلاكا٧ل التي جدُِ به وبٗاثلخه وؤزظ  يف

٣ه ٖاثض   ا بلى ال٣اهغة ع٦ب البام اإلا٠ُ٨ الظي ال ج٠ُُ٨ ُٞه وخاو٫ ٍَغ

 
 
ل٠ والظي ًخم حكُٛله ا في ْل الُٟلم الغزُو اإلاٗاص للمغة ألاالىىم ٖبث

 ؤزىاء الغخلت.

 

*  *  * 
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٨ت التي اٖخاصث الىىم ٖلحها في َٟىلتها في بِذ  حلؿذ ٖال ٖلى ألاٍع

والضحها ممؿ٨ت بهاجٟها الظ٧ي وهي جىٓغ بابدؿامت ٍٖغًت بلى ؤبُاث ؤبي 

 :التي قاع٦ها ببغاهُم ٖلى الِٟـ بى٥ يال٣اؾم الكاب

ِدُحن  في ٞااصي ما ٢ض 
ُ
 ماث  في ؤمسخي الؿُِٗض ال٣ُٟضِ    ................ؤهِذ ج

ً  ف ِكُضً
ُ
ح  ما جالشخى في ٖهضي  اإلاجضوِص    ..................ي زغاثِب عوحيو 

امي  ضي  .................بٗض ؤن ٖاه٣ُذ ٦أبت ُ ؤً    ٞااصي، وؤلجمْذ حٍٛغ

 ؤبُاث وهي جخمجى لى ٧اهذ ج٣غؤ ألا 
 
هذ ؤا ٖلحها وج٣ى٫ له "جها ج٨خب حٗل٣ُ

  ً ع٦ً ماث في ًام وؤخُِذ ٧ل ٧ل ما هضمخه ألا  يا قُضث في زغاثب عوحؤً

 ."ي٢لب

الخُاة  لىٖ يؤ٦ُض بدخٟغجي ٕ الِٟـ بى٥.. ًا بىتى البخإ صه بلىة ب٣ُطخ -

 .الخ٣ُ٣ُت واإلاكاع٦ت بحن الىاؽ

 .بُتهُإل٪ ًا ماما وهللا بال٨ٗـ -

 .زل٩ُي ٢اٖضة ٦ضه يواهت يؤها هغوح انخي الىالص ٖكان وخكىو -

٨ابدؿمذ ٖال ومضصث حؿضها ٖلى ألا  خضر باألمـ وهي جخظ٦غ ما  تٍع

 ؤا إلاا ؤهجؼجه في بدثها، اؾخُاٖذ ج٣ضم ٖغي   يوه
 
ا ن ج٣ُ٘ ُٞه قىَ

حن ٖلحها و٧ان عؤي ؤ٢ضمهم ؤجها ًجب ا قضًض  ا وها٫ بعجاب  ٦بحر   ا مً اإلاكٞغ
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 اُ  ثفي هظا البدث بلى اججاه ؤبٗض مً الظي جم الخسُُِ له مبض ين جمطخؤ

ٗغ هظا الا٢تراح ؤي ن حؿاٞغ إل٦ماله في الساعج، ل٨جها لم ؤوؤجها ًجب 
ُ
ح

 اهدباه ٣ٞض ٧ان خبها الجضًض ًمؤل خُاتها.

ٗ   ،اا وملمىؾ  الخب في خُاتها آلان ناع مدؿىؾ    ناع وا٢
 
ض ُِ بِ  ا ال زُاال

ن جً٘ ٖلحها بٌٗ الغجىف ؤؤن الضهُا ال حُُٗىا الؿٗاصة ال٩املت صون 

ٖلحها وا٢ُٗتها التي ال حؿمذ  يالتي جىا٫ مً حما٫ الهىعة ٞخًٟ

 باإلا
 
ا  صون ثالُت. الىا٢٘ ؤجها حِٗل اللخٓت بلخٓتها وحؿخمخ٘ بها خ٣

الخ٨ٟحر في اإلاؿخ٣بل ؤو في ٖىا٢ب ما ؤ٢ضمذ ٖلُه ٣ٞض ا٢خىٗذ ب٣اٖضة 

ت  هامت وهي "ؤن حِٗل خُاة عاجٗت ملُئت بالبهجت ولى ٧اهذ مدٟٞى

 باإلاساَغ زحر مً ؤن حِٗل خُاة آمىت ال عوح ٞحها".

ٗ  ا حغٍ  اءح٧ان جىؤمها ٢ض اؾد٣ُٓا و  ا لُُٗثا في ا الخخًاجها زم جغ٧اها ؾَغ

ا ومغبُتهما ججغي زلٟهما إلاداولت بزىائهما ًٖ بٞؿاص بِذ حضتهما ٞؿاص  

 هظا ؤو الٗبث بظا٥.

في خ٣هما  إجها ٢ض اعج٨بذ زُؤهىا٥ هاحـ ما ٣ًُ٘ عؤؾها حُئت وطهابا  

مىع ٖىضما جغ٦ذ هٟؿها حِٗل ٢هت الخب بإ٦ملها ل٨جها ٖىضما جؼن ألا 

ب٣ٗالهُت ؤ٦ثر وجخضزل ٢كغتها اإلاسُت اإلابرمجت ٖلى الخؿاباث اإلاى٣ُُت 

ًجاب وؤن اعجُاخها الىٟسخي ججض ؤن ما ٞٗلخه او٨ٗـ ٖلى َٟلحها باإل 

 وازخٟاء الخىجغ الظي ٧ان ًهبٜ ؾلى٦ها ٧ان ؤًٞل لهما.

ؤؾبٕى مىظ ل٣ائهما ألاو٫ ٦ؼوححن الخ٣ُا زالله مغة زاهُت والُىم  مغ  

 يءن زالث ل٣اء لهما وؤو٫ ُٖض خب ًمغ ٖلحهما. ل٣اءان لم جهؾىٝ ٨ًى 
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٧اهذ مًُغبت  .مىع ججغي في مؿاعها وخؿبهٟؿها لهما بل جغ٦ذ ألا 

 وجتر٢ب ما ؾِؿٟغ ٖىه ؤو٫ ل٣اء ٨ًىن لهما زل٠ باب مٛل٤.

ٞهمذ في طل٪ الُىم مٗجى ههُدت ماع٦حز الكهحرة التي ٢ا٫ ٞحها "ال جتر٥ 

ِٞ  ن حٗٝغؤهٟؿ٪ جمىث صون  لها( م٘ مً جدب" وؤخؿذ جل٪ ْٗ عوٖت )

 
 
ا مً امتزاج حؿضحهما في ؤا ٣ٞض ٧ان امتزاج عوخحهما الغوٖت خ٣ حمل ٦ثحر 

 
 
ا جل٪ اللخٓت. احؿٗذ ابدؿامتها وهي جخظ٦غ ٠ُ٦ ٧ان بخؿاؾها مسخلٟ

ا م٘ ببغاهُم و٠ُ٦ نبٜ الخب هظا الل٣اء بإلىان لم حٗهضها مً جمام  

  ٗ  ه وؤعوٕ في ٖىٟىاهه.ا في هضوث٢بل ٠ُ٦ ٧ان عاج

مً ببغاهُم هٓغث لكاقت الهاج٠ ٧ان ٌٗخظع ألهه  تؤ٩ٞاعها عؾال ذ٢ُٗ

 ءؾُاحل ل٣ا
 
مً السامؿت لىحىص  هما ؾاٖخحن ل٨ُىن الؿابٗت بضال

ا لها ؤ٦ثر لترجب لهظا الل٣اء يِٛ في الٗمل وا٣ٞذ ٣ٞض ٧ان طل٪ مىاؾب  

 ٦ما ٧اهذ جخمجى.

ا لخضور في طل٪ الى٢ذ ٧ان ببغاهُم في اإلاؿ  دكٟ  والىي٘ مكخٗل هٓغ 

ب و٢ضوم ٖضص ٦بحر مً اإلاغضخى للمؿدكٟ  مما ايُغه  ٤ في بِذ ٢ٍغ خٍغ

 للب٣اء م٘ دمحم إلاؿاٖضجه في الٗمل ختى تهضؤ ألامىع. 

٧ان الٗضص ًخجاوػ الٗكغة مغضخى و٧ان ببغاهُم ودمحم ٣ِٞ الُبِبان 

إلاؿاٖض اإلاخىاحضان في ٢ؿم حغاخت الخجمُل، ٢اما بةباٙل اإلاضعؽ ا

الىىبخجي للخًىع وبباٙل عثِـ ال٣ؿم الظي ؤ٦ض لهما ؤهه ؾُدًغ 

 بإؾٕغ و٢ذ.

اث مً اإلاىعٞحن لدؿ٨حن آالمهم  تهما بُٖاء اإلاغضخى الٗكغة حٖغ ٧ان ؤولٍى

ختى ًدؿجى لهم ٞغػ الخاالث وبضء الٗالج اإلاىاؾب ل٩ل خالت ٖلى خضة. 
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مل وبضؤوا في ا ؤ٦بر مً الخمٍغٌ إلاؿاٖضتهم في الٗاؾخضعى دمحم ٖضص  

 ج٣ُُم خاالث اإلاغضخى.

  ٌ ٢ض اختر١ طعاٖاه بك٩ل ٦بحر و٢ض حٗلم ؤن  لٟذ اهدباه ببغاهُم مٍغ

مثل هظه الخغو١ ٢ض جمى٘ ونى٫ الضماء بلى ًضًه بك٩ل َبُعي مما ٢ض 

 
 
 :ًاصي بلى ٣ٞضاجهما.. هاصي ٖلى دمحم ٢اثال

 .و مٗاًا ٕ الخالت صي ٦ضه ًا دمحمبُ  -

 :٫ لههٓغ دمحم للمٍغٌ و٢ا

-  
 
ٛذ ص. ٖمغ و٢ا٫ مىٗملل خاحت لخض ؤها ٖىضي ُٖان ػي صه بغيه وبل

 .ما ًىنل

ٍ  ؤهه البض مً ؤلم ٌعجب ببغاهُم طل٪ ال٣غاع و٧ان ًغي  ا ن ًخضزال ٞىع

وهى ق٤ بُى٫ طعإ اإلاٍغٌ في الجؼء اإلادتر١  يبٗمل بؾ٩اعوجىم

 لُس٠ٟ الًِٛ ٖلى الكغاًحن التي جى٣ل الضم للُض وألاناب٘.

َلب ص. ٖمغ اإلاضعؽ اإلاؿاٖض الؾدئظاهه لٗمل طل٪ ل٨ىه لم ٌؿمذ له  

لب مىه ؤال ٣ًىم بٗمل ؤي شخيء ختى ونىله. هٓغ إلادمض و٢ا٫ له بهه  َو

زبره ؤٝ ٖلى وخضة الخغو١ ؾخاط اإلاكغِ لً ًيخٓغ وؤن الض٦خىع نالح ألا 

م٨ً  تن خالت ٦هظه هي خالت َاعثؤا مغاع   ا حغائهبال ًىٟ٘ مٗها الاهخٓاع ٍو

  ٞغص   ،صون اؾدئظان
 
 :دمحم ٢اثال

بغاخخ٪ بـ اهذ اللي هخلبـ مل ؤها اهذ ٖاٝع ان ٖمغ م٣ٝغ  -

اي
ّ
 .وق٩
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ًحن  هؼ   ببغاهُم ٦خُٟه بما ًض٫ ٖلى ٖضم ا٦ترازه وؤعؾل ؤ٢اعب اإلاٍغ

لكغاء ؤعبُت ياُٚت مً نُضلُت زاعحُت )لٗضم وحىصها في اإلاؿدكٟ ( 

بإهمُت ٖمل  -بهٗىبت  -ومً مٗه ٢ىٗه ؤن ؤزم ؤصزل اإلاٍغٌ ألاو٫ بٗض 

و ما ٌؿمىهه ؤٖلى حاهب طعاٖه. بضؤ في بحغاء هظا الك٤ ) يق٤ َىل

ه مىٟغص  ب ا وال٣غاع ٢غاعه ؾ٩اعوجىمي( وفي صازله ٢ل٤ ألجها ؤو٫ مغة ًجٍغ

 هى ومؿالُخه وخضه.

غ مً طعإ الغحل مما هؼ      م٘ ؤو٫ ٢ُ٘ باإلاكٍغ جض٤ٞ صم ٍٚؼ
 
 ز٣خه ٢لُال

ٗ  ل٨ىه اؾخٗاص  لب مً اإلامغى اإلاؿاٖض له ؤن ؾَغ ا عباَت حإقه َو

ن اهخهى وحض ؤن ؤناب٘ ؤًًِٛ ٖلى ؤما٦ً الجٝز ختى ًىهي ٖمله، بٗض 

 في الجاهب آلازغ مً الظعإ. ٤ زان  اإلاٍغٌ ال جؼا٫ باعصة ٣ٞام بٗمل ِق 

ًحنإؤههى ببغاهُم ٖمله واَم في الى٢ذ الظي ٧ان ًىهي ُٞه  ،ن ٖلى اإلاٍغ

ًجؼ اإلاغضخى آلا حغاءاث حبدمحم  بٗض ص٢اث٤ ٞىجىء ٦الهما بالض٦خىع  .زٍغ

ن مضًغ اإلاؿدكٟ  بزاع اؾخٛغابهما ٣ٞا٫ لهما ؤا وهى ما نالح ٢اصم  

 ن ًدًغ لغئٍت الخاالث بىٟؿه.ؤطهه في إاجهل بهما واؾخ

٤ ؤ٧ان  و٫ ما ؾإلهما ًٖ اإلاضعؽ اإلاؿاٖض الىىبخجي ٞإ٦ضا له ؤهه في الٍُغ

ذ دمحم بلى ؤن ُٚابو 
ّ
٣ت به مازغ وؤهه ٧ان مً ألا ن إلا ًٞل جىاحضه وهي ٍَغ

 ُٖ  .زغأمغ اللىم ق٩ل ؤو بزبِثت في الخدضر ؾخاصي بلى جدمُل 

هما زجى ٖلى ُخ ؤبضؤ الض٦خىع نالح باإلاغوع مٗهما ٖلى اإلاغضخى و  ؿً جهٞغ

لٗالج اإلاغضخى بلى ؤن جى٠٢ ٖىض  تياُُٖٞاهما بٌٗ الخٗلُماث ؤلا ؤو 

 :له ق٤ )بؾ٩اعوجىمي( في طعاٖه اإلاٍغٌ ألاو٫ الظي ؤحغي ببغاهُم

 ؟محن اللي ٖمل ؤلاؾ٩اعوجىمي صه - 
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ت  :ؤحاب دمحم بؿٖغ

 .ببغاهُم ًا باقا.. ؤها ٦ىذ بذجؼ الخاالث الخاهُت -  

حغاء ٞكغح هٓغ بلُه ببغاهُم بُٛٔ ل٨ً ص. نالح ؾإله ًٖ ؾبب هظا ؤلا 

  :له وحهت هٓغه ٞؿإله زاهُت

 ؟اؾخإطهذ مً خض ٢بل ما حٗمل ٦ضه -

  ةًى ؤ - 
 
 .ٛذ ص. ٖمغبل

صهل دمحم مً ٦ظب ببغاهُم وهى ٌٗلم ؤن ٖمغ ؾِى٨غ طل٪ ل٨ً ببغاهُم 

٧ان ًغاهً ؤن ؤلاحغاء الظي اجسظه ٧ان هى الهىاب وؤن مً مهلخت ٖمغ 

 
 
 به ولِـ ال٨ٗـ. ؤن ٨ًىن هى مً ؤطن

ًحن زم هٓغ بلى ببغاهُم مبدؿم   ُ  ٞدو الض٦خىع نالح ًض اإلاٍغ اه ا وخ

 
 
 .هه اجسظ ال٣غاع الصخُذ وؤه٣ظ ؤًضي اإلاٍغًحنبله  بكضة ٢اثال

ها ؤبغاٞى ٖلُ٪ ًا ببغاهُم َلٗذ واص حضٕ وبخٟهم اللي بُدكغخل٪..  - 

ت في اإلا٨خب وإلاا ٖمغ ًُجي ابٗخىهىلي  .ه٣ٗض قٍى

مغث مضة ٢هحرة وحاء ٖمغ و٢ابله ببغاهُم وقغح له خاالث اإلاغضخى وما 

ببغاهُم له مالبؿاث اإلاى٠٢ ، قغح ة٢ام بٟٗله ًٞٛب ٖمغ والمه بكض

هه ٢ا٫ ؤزبره ؤوما ايُغه لٟٗل ما ٞٗل صون الالخٟاث بلى ؤوامغه و 

حغاء ق٤ الظعإ )الاؾ٩اعوجىمي( بٗض اؾدئظان ةهه ٢ام بؤللض٦خىع نالح 

  .ٖمغ

 ت.ؤها ه٣ىله اه٪ ٦ظبذ ٖلُه واه٪ ما اؾخإطهدىِل في خاح -
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ل مى٪ لى  - ٖٝغ اه٪ مغيُدل بغاخخ٪ ًا بُه بـ ؤها قٟذ اهه هحٖز

اٖمل اؾ٩اعوجىمي واها ٖملذ ٦ضه ٖكان اخمُ٪ مً اهه ًلىم  يجسلُج

 .ٖلُ٪

 .زلى خىِخ٪ لىٟؿ٪ -

جغ٦ه وطهب بلى ص٦خىع نالح في اإلا٨خب وؤو٫ ما عآه ص٦خىع نالح ٖاحله 

 
 
 :٢اثال

ٖاٝع الخاحت الىخُضة اللي هخسلُجي اٖضًل٪ الخإزحر صه اه٪ ٢لذ  -

ـبغاهُم ٌٗمل اؾ٩اعوجىمإل   .ي للخاالث والىاص ٖمله ٦َى

ؾىي ؤن ٌؿاًغ اإلاىحت  مامه مً مٟغ  ؤبهذ ٖمغ إلاا ٢اله ؤؾخاطه ولم ًجض 

 :ٖلُه ٞغص  

-   ٗ  َب
ُ
ام ببغاهُم ٢بل ض  ا ًا بُه ما هي صي خاحت ما حؿدىاف واها ٖملتها ٢

 .٦ضه واجإ٦ضث اهه هُٗٝغ ٌٗملها لىخضه

هه لم ٨ًً ؤهغاٝ خُث صزل ٖلحهما ببغاهُم بٗض ٢لُل واؾخإطن في الاه

  ُ ٣ه بلى ٖال ا و٧ان مىحىص  هىبخج ا ٣ِٞ للمؿاٖضة، جغ٦هما وطهب في ٍَغ

 ؤٖضها بمىاؾبت ُٖض الخب. "هاهضباج"آزظا مٗه خ٣ُبت 

 
 
 ؾإلخه او٫ ما ع٦ب مٗها في ؾُاعتها ًٖ الخ٣ُبت ٞابدؿم في ٚمىى ٢اثال

جها ٢ض ب ها ٦مان ٖامالل٪ مٟاحإة" و٢الذ لهؤجها مٟاحإه ٞغصث ٖلُه "ب

  ٗ  .ا اللُلت ختى الهباح في ق٣تها عجبذ ؤن ٣ًًُا م

 ؟بخاٖتهم يوالص والىاوَب وألا  -
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هباث في ق٣تى  يو٢لخلها او يوالىاو اماما قبُذ ٞحهم ؾبتهم لها هّم  -

 .قٛلي بِبضؤ بضعي  ةٖكان حىب الكٛل وب٨غ 

٧اص ٣ًٟؼ مً الؿٗاصة ال٢تراخها طال٪ وؤزظ ًد٩ي لها ًٖ مٛامغجه 

زم خ٨ذ له  ة،في الٗمل وهي حؿخم٘ بؿٗاصة وبابدؿامت مخٟازغ  ةر الهٛح

ن ونال بلى ق٣تها ُٞلب مجها ؤبضوعها ًٖ ما خضر في ج٣ضًمها لبدثها بلى 

 :ن جيخٓغه في نالت الك٣ت و٢ا٫ؤ

 .مخضزلِل بال إلاا اهاص٩ًي -

مً الجمغ ختى  ا ما٣ًغب مً هه٠ ؾاٖت وهي ٖلى ؤخّغِ اهخٓغث زاعح  

ً  جاها نىجه مىاؤ ن ٞخذ الباب ختى ٧اص ٢لبها ًخى٠٢ بما  ،ًاها بالضزى٫ با ص

  ،مً مٟاحإجه
 
وعا٦٘ ٖلى ٢ضمه وبُضه با٢ت  تا ببضلت ٧املوحضجه مخإه٣

 وعص.

ت..  ٧اهذ الىعوص مغنىنت بٗىاًت ٖلى   ما ؤبهغها ؤ٦ثر هى ما ٞٗله بالٛٞغ

غ وفي وؾُه ٦خب بىعوص  و٧اهذ هىا٥  ،زغي ٧لمت ؤخب٪ؤحىاهب الؿٍغ

غ واهبٗثذ مً آزغ  يٞسم ٖلى حاهب اخخان بُٗغ  ان ٞىّ قمٗخ الؿٍغ

ت نىث ؤٚىُت هاصثت وعاجٗت لم حؿمٗها مً ٢بل.  الٛٞغ

صمٗذ ُٖىاها مً الاهٟٗا٫ وجىاولذ الىعص مىه واهدىذ ٖلُه جًمه 

اب مٗها في هىبت مً هىباث له. و٠٢ ٖلى ٢ضمُه وؤَٟإ ؤلا وج٣بِّ  ياءة ٚو

  يالٗك٤ الهاف
 
 ا اؾخٛغ٢تهما خُى

 
ال ىضما ؤٞا٢ا مجها  ٢الذ له ٍَى  :ٖو

 .ا بخٟاحئجيهٟسخي مغة ؤٚلب٪.. صاًم   -

 .ج٪ ؤخلىإمٟاح ياهت -
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هذ ب ،خالميؤحمل ؤاهذ مل مخسُل.. اللي اهذ ٖملخه صه مجالِل في  -

 ِّ  .بغه الضهُا الخ٣ُ٣ُت  يكجمٗ

 .ها حٗانؤاللي مِٗكاوي ؤحمل ؤخالمي.. بـ  ياهت -

ت ضخ٨ذ ٖلى ٦المه وهي حٗلم َ ٣خه في اؾخسضام اإلاؼاح لخس٠ُٟ حٖغ ٍغ

ا ما ججخاح ل٣اءاتهما. ت التي صوم   الٗىا٠َ اإلاَٟغ

جغ٦خه و٢امذ لخٗض الٗكاء زم ٢ام هى زلٟها بٗض ص٢اث٤ ؤزظ ًخإملها وهي 

ه، الخٟخذ زلٟها ٦إجها ؤخؿذ بىحىصه ٞىحضجه ءوا٢ٟت جدًغ له ٖكا

ُ  بًىٓغ   :الحها مل

 .مخبهلِل ٦ضه.. بخ٨ؿٟجى بجض -

 .اإلاُبش لىاللي بخٗملُه واها هبو ٖ يخايغ مل هبو قىف -

بإهه زغج زم ٖاص زاهُت وا٢ترب مجها،  اابدؿمذ له وؤ٦ملذ ٖملها جٓاهغ 

ٗ  ؤ  ا ماطا ٧اهذ حٗض للٗكاء.مؿ٨ها بحن طعاُٖه ويمها ب٣ىة ووؿُا م

 

 

*  *  * 
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- 01 - 

 
لظي جم حلـ خامض ومٗه زلُل ًددؿُان الكاي في اهخٓاع بضء الخٟل ا

 
 
ا باهخ٣الهما جغجِبه لهما بمىاؾبت اهتهاء ٞترة هُابتهما. ٧ان هظا الُىم بًظاه

 
ّ
بجبلى مغخلت حضًضة مً خُاتهما ًدل ٧ل مجهما  ي٣ان ٞحها بمٟغصهما ٍو

ٖكه، ًخسظ ٧ل مجهما زُاعه في الخُاة لُخدمل جبٗاجه ما جب٣  له مً 

ًالٗمغ. ؤزظ خامض عقٟت مً ٦ىبه زم ٢ا٫ لهاخبه بابد  ت:ؿامت ٍٖغ

الخالت اللي اخىا اقخٛلىاها لىخضها في  لىٖ يمل ؤها ٢لذ لهاو -

 .اإلاؿدكٟ  السام

ىاؤٚحر صه ج٣ىله صه هابه  يهللا ًدغ٢٪.. مل الق -  .ػع١ وه٣ُٞغ

ًا٦ل ًىل٘.. صه ؤها ٢اًله مسهىم ٖكان اخغ١ صمه و٢ا٫ ٖامل  -

 .هٟسخي بازض عؤًه

حغائها بن في مثل ؾجهما ٧اهذ حغاخت ٦بري ونٗبت ولم ٌؿب٤ الزىح

حغاء حغاخت لخهٛحر الثضًحن بث اإلاٍغًت لخامض عاٚبت في ءمىٟغصًً، حا

ب في  م اإلابلٜ الًئُل الظي وا٣ٞذ اإلاٍغًت ٖلى صٞٗه، ٧ان ًٚغ ٞىا٤ٞ ٚع

ه واؾخىي" اؾخٗان ؤلاخؿاؽ باالؾخ٣اللُت في مهىخه وبإهه "بلٜ ؤقض  

  ٗ  خؿاؽ مسا. ٧ان ؤلا بسلُل و٢اما بةحغائها م
 
م ؤجهما خلٟ ا هظه اإلاغة ٚع

اها مً ٢بل ٖضة مغاث ٞاإلخؿاؽ مسخل٠ خحن جخدمل اإلاؿاولُت  ،ؤحٍغ

 ٧املت ًٖ ٖمل٪.
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م٘ اهتهاء الجغاخت وبٗض له٤ آزغ ٢ُٗت مً الًماص ٞى١ حغح الٗملُت 

٦غة ٢ض ؤخغػا  يهٓغا لبًٗهما ببهجت واخخًىا بًٗهما و٦إجهما الٖب

بخؿاؽ خامض باليكىة مغجٟ٘ ٢ا٫ هضٞا للخى. ٧اهذ ؾٗاصتهما بالٛت و 

غة وخضه م٘ ٢بُلت مً الٟخُاث ألا  و٦غاهُاث إلاا لسلُل بهه لى ٧ان ٖلى حٍؼ

ؤخـ بيكىة ٦يكىجه جل٪، ضخ٪ زلُل ٖلى الدكبُه ل٨ىه ؤ٦ض ؤن هظا 

 اح بال خامض.ال٨الم ٢ض ًىُب٤ ٖلى ؤي حغ  

 ؟الؿٟغ ًا خامض لىٖ هّغ هذ لؿه ُم ا -

هذ هخ٣ٗض ٖكان هخخٗحن اُحن في الجامٗت.. هذ ٖاٝع ان ؤها ملِل حٗا -

 ؟ًهبمضعؽ مؿاٖض ه٣ٗض اٖمل 

 .َب اؾخجى إلاا حسجل ص٦خىعاه -

ـ وؤلا  يوهللا ؤها ه٣ٗض ٧ام قهغ لخض ما ؤالق - حغاءاث ٣ٖض ٖمل ٦َى

ٖلى مىيٕى عؾالت ماشخي ما وا٣ٞىف اب٣   اووا٣ٞى  يجسلو لى سجلىل

  .اهؼ٫ ؤحاػة مً هىا٥ ؤسجل

 ٥ا ٣ٗٞىص الؿٟغ للسلُج مخىاٞغة ب٨ثرة وعاجبه هىاُ  ٧ان مى٣ُه ٣ٖاله

ًامه في الخى٣ل بحن ؤلى ٢طخى ؤٚلب  ،يٗاٝ صزله هىاؤًٟى١ زمؿت 

بحن ما ٌؿخُُ٘ اصزاعه في مهغ  تاإلاؿدكُٟاث ٚحر ؤهه لى حٗل اإلا٣اعه

ض طل٪ بلى ٖكغة   يٗاٝ. ؤوزاعحها ٞؿحًز

زغ ٣ٞض آً هٕى ا م٧ان اإلاغوع ٖلى اإلاغضخى في هٟـ اللخٓت ٌكهض جُىع   

لحهما هاثبان خضًثا بناع ببغاهُم ودمحم هما الىىاب الؿىاًغ و٢ض اهًم 

ت. اهبري ببغاهُم ٌكغح لهم آالخُٗحن وهاثب  زغ ٖاثض مً السضمت الٗؿ٨ٍغ
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خضزل دمحم في الخضًث  ٣ت الٗمل في ال٣ؿم والخٗامل م٘ اإلاغضخى ٍو ٍَغ

  .إلياٞت مالخٓاجه ووي٘ ٢اثمت بالىاحباث واإلادٓىعاث

-  
ّ
ُبحن.. مل هىٗمل ٨ُٞى  اى زل  ابال٨م ؤها وص. ببغاهُم ؾىاًغ زٟاٝ َو

 عب٘ اللي ص. خامض ٧ان بُٗمله ُٞىا بـ وؿم٘ ال٨الم وهلتزم

ت بهم  اهؼ الثالزت عئوؾهم وبضؤو  الاهدكاع في ال٣ؿم ألصاء اإلاهام اإلاىَى

 .بغاهُمببِىما همؿذ ماٌؿت اإلامغيت في ؤطن 

.. ز٠ ٖلحهم اهذ وناخب٪ تٚالب الىىاب الجضاص صو٫ ق٩لهم -

 .ومخٗملل مٗاهم ػي خامض

 :ا و٢ض مؤله ؤلاخؿاؽ بالؿلُت الجضًضةهٓغ بلحها مبدؿم  

ؿ -  ه.و٧ل واخض بُازض مىه ههِب ت،صه ٧اؽ وصاًغ ًا َع

 
 
 :ا ٨ٞخب لٗالجغ٦ها وهٓغ في هاجٟه و٦إهه جظ٦غ قِئ

 .زُُُُُُِِِحرااااااؤب٣ُذ ؾيُىع  -

ن هظه مىاؾبت ؤجبٗتها بغؾالت جا٦ض  تمبدؿملُه ٖضة وحىه بؤعؾلذ 

ٖما٢ه وهى ًظ٦غ لُلتهما الؿاب٣ت ؤمهمت لالخخٟا٫ ابدؿم مً ٧ل 

  ٗ ا زاهُت. ا٦دؿب حغؤة مٗها ؤ٦ثر وؤ٦ثر وباث خضًثه مٗها في ومبُتهما م

د   ش عؾاثله ؤمىع الخب نٍغ ٣ت لم ٨ًً ًخسُلها. ؤزظ ًغاح٘ جاٍع ا بٍُغ

ؼة لضحها.‘ؤعؾلتها مٗها وجى٠٢ ٖىض عؾالتها التي  اة نض٣ًت ٍٖؼ  لُه ًىم ٞو

  ُ  ٧ان في هظا الُىم هىبخج
 
ى ْل  ،ا ألهه ٚحر ٢اصع ٖلى مىاؾاتهاا و٧ان خٍؼ

ت ًغؾل لها الغؾالت جلى ألازغي وفي الجهاًت عصث ٖلُه بغؾالت باإل  هجلحًز

 .ؤعوٕ مً قٗغ ٖغبي ٢ضًم ي  جدمل مٗاو
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عؤسخي ٞى١ نضعه  ن ؤي٘ؤوؿان الىخُض الظي ؤجمجى هذ ؤلاا ي"نض٢ج

ت خحن ٢ابلخ٪ ٖىضما ؤوص الب٩اء. ًىم   ا بٗض ًىم ًخإ٦ض لي ٦م ٦ىذ مدْٓى

، بخؿاسخي بلهٟخ٪ ٖلى يلُح و٦م ٦ىذ ٖلى نىاب خحن ازترج٪ لخ٨ىن ع  

٣ت قٗىع٥ هدىي ججٗلج يالىحىص معي في و٢ذ خؼو ٍغ  يؤخـ ؤهج يَو

 مل٨ت مخىحت"

 :٢ُ٘ خبل ؤ٩ٞاعه وجإمالجه نىث دمحم

ت.. مٗضف ُٞه ٚحرها واخىا اللي  تلُٗاهمي اؤاعخم  - وؾِب اإلاىباًل قٍى

 .هيكُل الُحن وعا الُٗا٫ الجىاًغ صي

 
 
 :ضخ٪ ببغاهُم وهى ٨ًغع حٗبحر "الُٗا٫ الجىاًغ" ٢اثال

 ا.ؾاٖاث ٞاجى  8صه اخىا لؿه ٦ىا حىاًغ لخض  -

غ دمحم في ي٤ُ وهى ًدـ ؤن جدملهما اإلاؿاولُت ًٖ ال٣ؿم حاء في  ٞػ

. ؤزبر ببغاهُم ًٖ ما ًجى٫ ةكٗغ ُٞه ؤن ٖاثلخه مهضصجى٢ُذ سخيء ٌ

 :بساَغه ٣ٞا٫ له

ًا ٖم ما ج٣ل٣ل الغاحل صه ٧ان ق٩له بحهضص٦م وزالم ومل هُٗمل  -

ب  تخاح  .لى ٧ان هُٗمل ٧ان ٖمل ،ا.. ٞاث قهغ ج٣ٍغ

ا. ٧اهذ دمحم عؤؾه ٚحر م٣خى٘ وهى ًخمجى ؤن ٨ًىن ٦الم دمحم صخُد   هؼ  

ض والجظب ومداولت ا٢خىام الٟغم في الٗمل بل ٖال٢تهما ملُئت بالك

 
 
في الى٢ذ الظي لم ٨ًىها ًًمغان لبًٗهما  ،اوالىقاًت اإلاخباصلت ؤخُاه

ان ؤن جل٪ مغخلت مً خُاتهما ؾخمغ ولً ًدب٣  مجها بال قغ   ٗٞغ ا َو

اث.  ط٦ٍغ
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ا بهاحـ تهضًضاث الخاج  ا ٦ثحر  غؾم في عؤؾه بدمحم ٧ان مُاعص  ؾماُٖل ٍو

ىهاث ٖض الهاحـ  وبٗض مغوع قهغ ٢ل   ،ًضة للٟٗل والٟٗل اإلاًاصؾِىاٍع

ُ  بختى  ا ؾاٞغ بلى ٖمله في ال٣اهغة بٗض ما عجب ؤمىع اإلادالث ن ؤزاه ٖل

 وبصاعتها.

بضؤ الخٟل وجىاوب الجمُ٘ الخضًث ًٖ مؼاًا خامض وزلُل ومضح 

 
 
لهما في مكىاعهما ال٣اصم في  اَُب   احتهاصهما في ال٣ؿم وجمجى مؿخ٣بال

ُٟت مضعؽ  ههما وؤ٦ض عثِـ ال٣ؿم ؤهه ؾُٗض ب٣بى٫ حُِٗىخُات في ْو

مؿاٖض. باليؿبت لخامض ٣ٞض ؤ٦ض ؤهه ؾُدٓ  بالضٖم ال٩امل مً 

 ه.ؤؾاجظجه في خُاجه ال٣اصمت وفي صعاؾت الض٦خىعا

-   ُ ا مؿاو٫ ٖى٪ ًا خامض في ؤي ال٣ؿم هىا ما بُيؿاف والصه وؤها شسه

 .في قٛل٪ خاحت حٗىػها في صعاؾخ٪ للض٦خىعاه ؤو

ا مىه ق٨غه خامض وبضا ٖلى وحهه الخإزغ الكضًض وهى ًدـ بإن حؼء   

  ٖ ا. خحن ًهل الىاثب بلى ألاًام ألازحرة في ٞترة هُابخه ٨ًىن ٢ض ؾِىتٕز اهتزا

ا وناع حؼء   يونل إلخؿاؽ ؤن ال٣ؿم الظي ٌٗمل ُٞه ناع بِخه الثاو

 ولظا ٨ًىن و٢٘ الُىم ألازحر له ف ،ال ًخجؼؤ مً ٦ُاهه
 
ٖلى  ي هظا اإلا٩ان ز٣ُال

 هٟؿه.

  ،بٗض اهتهاء الخٟل واهًٟاى الؿامغ
 
 حلـ مٗهما ص. ٖبض الخُٟٔ ٢لُال

٧ان ًخٗامل  ،وؤزظ في ج٣ضًم الىصر ُٞما ًخٗل٤ بازخُاعهما للمؿخ٣بل

ب وبدىّى   هظه اإلاغة بىّص    يٞى١ اإلاٗخاص وؤزىاء خضًثه اهًم لهم ص. هاو ٍٚغ

 )٢اؾم الؿماوي ٦ما ٌؿمُه خامض
ُ
 يذ هاو( وص. ٖبض هللا وبالُب٘ لم ًٟ

 :ا ٦المه للض٦خىع ٖبض الخُٟٔجل٪ الٟغنت ٣ٞا٫ مىحه  
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ؤها  ،بـ بغيه ًا بُه الػم هٟهمهم ان مُٟخدىف نضعهم في الكٛل - 

 .خالت جهٛحر زضي لىخضهم اؾمٗذ اجهم ٖملى 

 
 
 :عص ٖلُه ٖبض هللا في ٢اثال

ى او  - مم٨ً خًغج٪ جخبٕر وحٗمل  ..يٖلى بُىتهم اػاي ًا ص. هاو اما٫ ًهٞغ

٣ٗضو   .مِكخٛلىف قٛل زام انىضو١ ههٝغ ٖلحهم مىه ٍو

ا ؤجهما لم جضزل ص. ٖبض الخُٟٔ في الى٣اف ٢بل ؤن جخهاٖض خضجه ما٦ض  

مً اإلاؿاولُت والخ٨مت ًجٗلهما  اوؤن ٖىضهما ٢ضع   ،اٌٗىصا نٛاع  

 .الساما إلحغائها في ٖملهما با ٖلحها حُض  ًيخ٣ُان الجغاخاث التي جضع  

ؾاجظجه ؤي خض مً ؤٖلُه ٩ًلم  تحاجله خالت نٗب اولى واخض ٨ُٞى  -

 .ٌكخٛلها مٗاه

 
 
احله زلُل  اهخهى الل٣اء واههٝغ ال٨باع وجب٣  خامض وزلُل ٢لُال ٖو

 
 
 :٢اثال

ذ هاو -  ي.٧ان الػم ج٣ى٫ لٞؼ

-   ٗ ٦بر ؤ ةؾاجظؤٖاٝع اهه هُٟخذ اإلاىيٕى في وحىص  يوا ؤها ٢انض ألَب

اوػ ال٩ل ٌ  يٗٝغ اهىا بضؤها وكخٛل خاالث ٦بحرة لىخضها بٗلمهم.. اللٖو

 .غ مبُسبِل ص٢ىهبحزم  

ٞىحئا لخٓتها بٗىصة ص٦خىع ٖبضهللا ٣ٞض ٧ان ًمغ ٖلى مٍغٌ ؤحغي له 

 :ا وهى ٣ًى٫ صزل ٖلحهما مبدؿم   ،حغاخت في و٢ذ ؾاب٤

 .٢ٕغ بِخضخغج ٖلى بًٗهلؿه الػ٢حن في بٌٗ.. صخُذ البُُش ألا ااهخى  -
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ا بال َمإجه ما بإجهما مً خ٣هما الٗمل ٦ما ٌكاءان بكٍغ ؤن ال ًجٍغ

ا وؤن هاوالجغاخاث التي جضع   ا الانُُاص في اإلااء ًداو٫ صوم   يبا ٖلحها حُض 

  .ال٨ٗغ للجمُ٘

 .اإلاهم ًا خامض ٖاوػ٥ جب٣  حٗضي ٖلُا في الُٗاصة في ؤي ًىم لى ٞاضخي -

 .ؤمغ٥ ًا بُه -

، ٢اما بضوعهما ل ٣ه ٞغؤي جغ٦هما واههٝغ ٩ي ًخىحه ٧ل مجهما في ٍَغ

  ٖ ا. اؾخى٢ٟه خامض خامض ؤخض الىىاب الجضص وهى ًمغ مً حىاعهما مؿغ

  :لؿااله ًٖ ؾبب بؾغاٖه

-  
ّ
  يص. ببغاهُم ٢ال

ّ
 ابل

ّ
ت يٜ ص٧اجغة الخسضًغ بدالت و٢ال  .بؿٖغ

 .بغاهُُُُِم.. قا٠ً ًا ٖم زلُل الُٗا٫ ٦برثبص.  -

 ضخ٪ زلُل ماّمِ 
 
 :٣ًى٫  ا ٖلى ٦المه وهىى

 .ر ب٨ُبر والضهُا مبخًٟلل ٖلى خا٫الهٛح   -

 

 

*  *  * 
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- 00 - 

 
ً مالخٓاتها في ملٟاث اإلاغضخى بٗض ؤن ؤجهذ اإلاغوع  اوكٛلذ صٖاء بخضٍو

اتها وؤ٩ٞاعها وال  اإلاؿاجي ٖلحهم وما ًؼا٫ هاحـ خحرتها ًهبٜ ٧ل جهٞغ

ض خُىا وجسٟذآجؼا٫    الم ٞغا١ ٖاص٫ لها حٗاوصها في هىباث جٍؼ
 
ا. ٖاص خُى

اص إلاماعؾت ٖمله باإلاؿدكٟ هى مً عخلخه الٗالحُت ؾلُم    .ا مٗافى ٖو

٣ت.  ،ناع ٢لُل ال٨الم مٗها وم٘ ٚحرها  ولم ٌٗض ًمؼح مٗها بإي ٍَغ

ـ صٖاء" لم ٨ًً هى ٦ثر ما ًاإلاها مىه هى مساَبخه لها بل٣ب "مِ ؤ٧ان 

ض  ،ا ٖلى طل٪ مٗها ؤو م٘ ٚحرهامٗخاص   ا ًغؾم خضوص  ن ؤل٨ً ًبضو ؤهه ًٍغ

ؤحغ٥ ٖلى الى٢ذ  ِ٪ ؤُُٖخ"ؤ٢ىي وؤزبذ للخٗامل مٗها و٦إهه ٣ًى٫ لها 

ا و٦ٟ   ٗ  ."الظي ٢ًِىاه م

 آؤمل ٧ان لها عؤي  
 
بم٣خًُاث  زغ وهى ؤن الغحل ؤصع٥ زُإه وؤخـ ٞٗال

ه في خ٣ها لُٗىص بلى عقضه صون ؤن جُاعصه ئٖمغه وؤهه ٢ض ٖىيها ًٖ زُ

اث َِكه.  ط٦ٍغ

 جهض٢ها صٖاء وجاّمِ 
 
٣ل وألا٦ثر بصعا٧ ا لخ٣اث٤ ً ٖلى عؤحها ٞإمل هي ألٖا

وصٖاء جغي هٟؿها ؾاطحت ال ج٣ضع ٖلى الخدلُل ؤو اجساط ال٣غاع،  ،ألامىع 

  يج٣ى٫ لىٟؿها آه لى ٧ان لل٣لب بٖضاصاث مثل هاجٟ
 
ا لجٗلخه نامخ

وألو٢ٟذ ٧ل الخيبحهاث والاهتزاػاث ول٣مذ بمدى ٧ل الخُب٣ُاث التي 

 .ولخٓغث ط٦غي ٖاص٫ مً الىنى٫ بلي   يججٗله ٣ًل٤ عوح
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٧ل الهىع التي جخدضر ًٖ ؤلم  يج٣لب في نٟداث الِٟـ بى٥ وجيخ٣

ت الهجغ وبهما٫ الخبِب وحكاع٦ها ٖلى نٟدتها، ولترضخي  الٟغا١ ولٖى

نىعة ؤو ازيخحن بهما ؤط٧اع لىٟـ الٛغى. تهؼ  يهللا )خؿب ْجها( جيخ٣

٘ ُٖىحها ضمِ ٍُ ٧ل شخيء ب٣ًاء" و  ٢لبها بّدت ؤم ٧لثىم وهي ج٣ى٫ "ًا خبُبي

 ."اٖخبره ٢لب وعاح" يمُغب قٗبي ٌٛج

 
ٗذ الؿماٖت عن   :الهاج٠ الضازلي ٞٞغ

ت ومٗا٧ي ٦غسخي بعجل -  .صٖاء..  ؤها خامض حٗالُلي اإلا٨خب بؿٖغ

 
 
ٖلى ٦غسخي  تحالؿ ةا وبلى حىاعه ٞخاطهبذ بلُه ٖلى الٟىع وحضجه وا٢ٟ

مً هىبت  يا ًض٫ ٖلى ؤجها حٗاووجدىٟـ بهٗىبت و٢ض ٖال نىث قه٣ُها بم

ت، هٓغث باؾخٛغاب وهي حؿخٟؿغ مىه ًٖ ما خضر ل٨ىه  خؿاؾُت نضٍع

لب مجها ؤن حؿٕغ بالٟخاة للُىاع  اخخض   ُائها حلؿت ي ٖلحها َو ء إٖل

 ٦سجحن مسلىٍ بمىؾ٘ للكٗب الهىاثُت.ؤ

وطهبذ بها بلى الُىاعت، ٧اهذ الٟخاة مغا٣ٞت باإلاؿدكٟ   ةؤزظث الٟخا

ها صٖاء حُض   م٘ ؤزتها ا وحٗٝغ ؤجها مهابت بدؿاؾُت جىٟؿُت. لٟذ وحٗٞغ

ا ما ٧ان ًجغي  وحُٗي بًداء   تهٓغها ؤن مالبـ الٟخاة ٚحر مغجب
 
بإن قِئ

بُجها وبحن خامض وؤن الٟخاة لم جخدمل اهٟٗاالث اللخٓت الخمُمت وصزلذ 

 في هىبت جىٟؿُت.

  
 
ٖلحها وبٗض ؤن ا ٖضلذ مً ويُٗت مالبـ الٟخاة وهي في اإلاهٗض بقٟا٢

. حٗاٞذ الٟخاة يء ؤزبرتهم ؤن الٟخاة ٧اهذ ججلـ مٗها هي ونلذ الُىاع 

وق٨غتها بامخىان وخاولذ الخإ٦ُض ٖلى ؤجها ٧اهذ جخدضر م٘ خامض 

 :ابدؿمذ صٖاء بُُبت و٢الذ ،بسهىم خالت ؤزتها
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ت ًا خبِبدصخ -  يؤ٢ى٫ اه٪ ٦ىدصخ يخؿً اوبـ ٢ىلذ ان ألا  يؤها ٖاٞع

 .٢اٖضة مٗاًا

ت ؤزتها وطهبذ بلى خامض و٢الذ لهؤون  :لتها بلى ٚٞغ

هى اهذ مبخٗخ٣ل مل قا٠ً البذ ؤػماحكُ٪ )ؤي مهابت باألػما وهي  -

 .خؿاؾُت الهضع(

ا ؤن ما ٞٗله م٘ الٟخاة ٧اهذ بضاٞ٘ ابدؿم ل٨المها ول٨ىه ؤ٦ض لها ؾازغ  

هه ؤزظ خظعه وحٗلها ؤو  ،ألجها مٍغًت وجدخاج بلى بقبإ هٟسخي يوؿاوب

 بسخحن مً مىّؾِ جإزظ 
 
ن ٣ًترب ؤب الهىاثُت الظي حؿخٗمله ٢بل ٗ  ٘ الك

 .مجها ل٨ً ًبضو ؤجها لم جخدمل ؾُىجه الغحىلُت

 .ًه..  مى٠٢ م٨ُغوباّبؤها مل ٞاهمت اهذ ٢لب٪ صه  -

 بو  -
 
؟؟ًه اللي صز  ل ٢لبي في اإلاىيٕى

بت إلاى٣ُ   ،اإلاٗىج ت٧اهذ ٚحر مؿخٖى
 
ا جدـ باخخُاج وعٚم ؤجها ؤخُاه

باتها الجؿضًت بال قضًض  ا جها لم جخسُل ؤبض  ؤبلى وحىص عحل وبلى بقبإ ٚع

ه ؤو جُمئن له صون ؤ بتها م٘ ؤي شسو حؿخٓٞغ ن جٟٗل مثله وحكب٘ ٚع

وحىص خب. ٧ان عصه اإلاٗخاص ؤن التر٦ُبت الىٟؿُت جسخل٠ في الغحل ًٖ 

الجىاعي مً اليؿاء  ياإلاغؤة وؤن الغحل ٧ان في ألاػمىت ال٣ضًمت ٣ًخج

 .ؤن ال٨ٗـ ٢ض خضر ابض  ؤٍت ٖىه ولم وؿم٘ للدؿغ 

 .بـ ُٞه عحالت ٦خحر ٖىحهم مل ػاٌٛت ٦ضه -

 .ًهبزباع خؿاب٪ في البى٪ ؤًه و بؾِب٪ مجي ؤها واخ٩ي لي ٖملتي  -
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زىتها بجها ال حٗٝغ ٦ُُٟت بزباع ؤؤزبرجه ؤجها في خحرة قضًضة؛ ؤو٫ ؤؾبابها 

خحرة ٠ُ٦ حؿخسضمها ؤو وؤمها بإمغ جل٪ الى٣ىص ؤو بمهضعها وال جؼا٫ في 

 حؿخُٟض بها.

ً  ؤالؿبب آلازغ   بً ٞٗىضما جإجُ٪ زغوة لم  ؛ا ؤهه ٢ض اهخابها بخؿاؽ ٍٚغ

باج٪  ،ا وج٨ٟغ ماطا جٟٗل بهاحٗمل لها خؿاب   جتزاخم في صازل٪ ٧ل ٚع

الؿاب٣ت التي ٦بتها ال٣ٟغ و٢لت اإلاا٫ وجخٟاحإ في الجهاًت ؤن مجمٕى ما 

باث ً ا حجم الثروة التي هبُذ ٖلُ٪ ًدخاحه جىُٟظ جل٪ الٚغ خجاوػ ٦ثحر 

 ..مىُت ٨ٞغث ٞحها ٞخهاب باإلخباٍؤوجدـ بهٗىبت الخسلي ًٖ ؤي 

 ن ؤلاةولظل٪ ٞ
ُ
 .حبلحن مً طهب لخمجى الثالث ُٖي  وؿان لى ؤ

ا مً الٟلؿٟت التي َغؤث ٖلى ؤم   ً خامض ٖلى ما ٢الخه واؾخٛغب ٦ثحر 

ه ٌٗملىن ٞى١ اإلاٗخاص صازل و٢ا٫ لها بهه ٧ان خحن ًغي ؤؾاجظة ل ،٨ٞغها

ضوهه مً الضهُا ؤ٦ثر مً الخُاة ءمهغ وزاعحها ًدؿا ا ًٖ ما ًٍغ ٫ ٦ثحر 

 
 
وبمغوع الى٢ذ وخًىعه لى٣اقاث بًٗهم عؤي  ،هت التي ٌِٗكىجهااإلاٞغ

اهُت ْهغث له َن الصسو ٧لما نٗض صعحت في ؾلم ؤ مىخاث اإلاا٫ والٞغ

ً ٢بل واحؿٗذ صعحاث ؤزغي لم ٨ًً ٨ًٟغ في مداولت نٗىصها م

 .ا٫ ؤمامها ٧ل ألاخالم التي خلم بها خحن ٧ان نٛحر  ءمُالبه لضعحت جخًا

ذ حكٗمل  -  ؟؟رة هُابخ٪..  هُُٗىى٥ في الجامٗتًه بٗض ما زلهذ ٞتبهٍى

 .ؤها زالم هؿُبها واهج ،ع خضصي بلض بخ٣ّض  يًُِه.. هبحُٗحن  -

ى نضعها خؿذ بث٣ل قضًض حهبِ ٖلؤر لىن وحهها خحن ٢ا٫ طل٪ و حٛح  

 .وهي حؿإله ًٖ الؿبب
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ؤها لؿه ال ق٣ت وال  ،ًهب٢ٗض اٖمل ؤ.. ةالبلض صي ملهاف زحر في الض٧اجغ  -

كت  .ٖغبُت وال جدَى

 .بـ اهذ هىا قٛا٫ اهىه ومم٨ً حكٟخذ ل٪ ُٖاصة -

ت ٖلى ا٢تراخها ٞمً ؤًً له باًجاع ُٖاصة وججهحزها وعاجب  ضخ٪ بسسٍغ

غي اهه ؾُُٗل مؿاٖضة حٗمل مٗه ٞحها، ًدؼهه خ٣ا ٢ غاع الؿٟغ ٍو

ال٨ثحر مً السُِ التي بىاها لضعاؾت الض٦خىعاة ولخٗلم مهاعاث حغاخُت 

 حضًضة.

ًغي خامض ؤن ؤخض ؤؾباب مأسخي اإلاىٓىمت الصخُت في مهغ هى ؾٟغ 

َباء في مثل ؾىه، ٞالُبِب في بضاًت الثالزِىاث ٨ًىن في ؤػهى ٞتراث ألا 

ؿاٞ إزظه الؿٟغ مىدجى نٗىصه ُٞى٠٢ هظا اإلاىدجى َو غ بلى السلُج ٍو

بت له في ع ؾىت ٞؿىت ختى ٌٗىص و٢ض ؤوق٪ ٖلى مىخه٠ الا  بُٗىاث ال ٚع

ضه  ،الخُىع  ن ًٟخذ ُٖاصة ٌٗالج اإلاغضخى ٞحها بال٣ُٗت ؤو٧ل ما ًٍغ

ؿدثمغ ؤمىاله في   مىث صازله اإلاىهبت والُمىح.ٍي شخيء و ؤَو

 .َُب ؤها ٢اًمت اقىٝ وعاًا اًه -

 ؟٦ضه لُه يمال٪ ًا بذ اج٣ٟلت -

 .مِٟل -

 ي.َُب واعبي الباب صه وحٗال -

ا وؤجها باليؿبت له جىحؿذ مىه زُٟت ل٨ىه َمإجها بإهه ال ًًمغ لها قغ  

ن ٖلى ألا٢ل( مجغص نض٣ًت، واعبذ الباب وهي ٢ل٣ت ٞجظبها بلُه )ختى آلا 

٤ وعبذ ٖلى ْهغها بدىان ؤبىي اؾخ٩اهذ له و٢ض اَمإهذ  واخخًجها بٞغ
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باجه قغ   ا ؤهه ال ٣ًهضخ٣ ا وؤهه ًداو٫ في هظه اللخٓت ؤن ًخجغص مً ٚع

جٗلها جدـ ؤن خىىه ٖلحها بضون ٚغى.  وؤن ًىاؾحها ٍو

صمٗذ ُٖىاها ٖلى ٦خٟه زم سخبذ هٟؿها وحغث هدى م٨خبها وبضازلها ؤ

ه طل٪ بال٨ثحر  ،جخالَم ؤمىاج مً اإلاكاٖغ اإلاخباًىت ل٣ض ؤقٗغها جهٞغ

ؤن ًبثه ٞحها عحل مثله. لم ًى٣ل لها في مً الاعجُاح وبإمان لم ج٨ً جخسُل 

 
 
ُ  جل٪ اللخٓت بال خىاه  ا إلاـ ؤٖما١ وحضاجها.ا ناٞ

بضؤث ال٨ٟغة نٛحرة حضا في عؤؾها ٞاؾدى٨غتها بكضة، بضؤث ال٨ٟغة ج٨بر 

وجىًم بلحها ؤ٩ٞاع ؤزغي وجدبلىع ؤمامها ٦سُت مخ٩املت لها ُٖىب 

 ٖما٢ها ًسٟذ قؤوممحزاث. بضؤ الهىث اإلاؿدى٨غ في 
 
 ِئ

 
وبضؤث  ،اا ٞكِئ

جبٗاث ٨ٞغتها و٠ُ٦ جخهٝغ و٠ُ٦ جبضؤ  جىا٢ل م٘ هٟؿها بهىث ٖا٫  

 :اخؿذ ؤجها ٢ض طهبذ بُٗض  ؤوبلى ؤًً جيخهي. اهخبهذ ٞجإة مً ؤ٩ٞاعها و 

 ؟!ًهبًا جهاع اؾىص.. اها اتهبلدل ولال  -

  ،٨ٞغث ؤن جُلب ؤمل
 
ا، خاولذ مغة زاهُت ول٨جها وحضث هاجٟها مٛل٣

حضوي في الجهاًت ٢الذ لىٟؿها ؤجها ؾخيخٓغ بلى الٛض ختى وزالثت صون 

 
ّ
ض ج٣ابل ؤمل وجخدضر مٗها.. ٧ان طل٪ ؤًٞل في عؤحها ٞإمل هي التي ؾخٟى

٨ٞغتها وجغي الهالر وجسُِ مٗها، بضؤث حكٛل هٟؿها بالٗمل و٢غعث 

 هٟؿها. يؤن ج٣ىم للمغوع ٖلى ازىحن مً اإلاغضخى لخله

ُٞه حىىن بال ق٪.. خامض هى آزغ عحل جل٪ هي السُت ألامثل ٞما ج٨ٟغ 

ًم٨ً ؤن ج٨ٟغ في الؼواج مىه. بهه لٗىب ال ًتر٥ ٞخاة حعجبه جمغ مً بحن 

 
 
ن ًتزوحها ؤن جُلب مىه ؤ ًضًه مغوع ال٨غام.. ٠ُ٦ ًسُغ ببالها ؤنال
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ل ٖلى مى٠٢ الٟخاة التي ٧اهذ مٗه وؤنابتها ألاػمت  ولم ًمغ و٢ذ ٍَى

 الخىٟؿُت.

و٢امذ ب٣ُاؽ يُٛها وج٩لمذ مٗها زم  ،ولىصزلذ ٖىض اإلاٍغًت ألا 

زغحذ مً ٖىضها لخضزل للمٍغًت ألازغي. و٢ٟذ لخٓت ج٨ٟغ، هٓغث 

ذ  في هاجٟها زم هٓغث للممغ الظي ٣ً٘ في جهاًخه م٨خب خامض زم حؿاٖع

خدذ الباب ٖلُه وهى حالـ ٖلى م٨خبه ، زُىاتها هدىه ختى ونلذ ٞو

٘ بهغه   بٞع
 
 :لحها مدؿاثال

ًه عؤً٪ لى هدكاع٥ في مغ٦ؼ لحزع وجب٣  بح ٖلُ٪ خاحت.. ٖاوػ ا٢دكغ  -

 ؟مضًغه

ذ -  ؤ ..ًا ٍع
 
ُ   وال ا جغزُو اللحزع صه ٖاوػ صبلىمت مٗاًِل اقاع٦٪ وزاه

 .م٩لٟت واها مسضتهاف

ا ُ  ثن ٌكاع٦ها بمجهىصه مبضؤهه مً اإلام٨ً ؤو  ،ٖاصث نُاٚت ا٢تراخهاؤ

غصه له ُٞما بٗض.وج٣غيه حؼء    ا ٌكاع٥ به ٍو

لىا اؾدكاعي حلضًت ٌكاع٦ىا وهغزو باؾمهمم٨ -  .ً بـ وكٞى

 ؟٦ضه مدؿاٞغف صر يٌٗج -

 .واؾاٞغ لُه ب٣  هى ؤها ٚاوي ٢ٝغ -

  :ها واؾخجمٗذ شجاٖتها ٢اثلت٢٣التها وابخلٗذ ٍع .بـ لُا قٍغ واخض -

 ي.اه٪ حكخجىػو -

 يٗ٪ ٦الم مؿمٗخحهىف ٢بل ٦ضه..  اهتبصخي.. اها لى عصًذ ٖل٩ُي هؿّم  -

 ي.هى ٖكان حال٪ ٢غقحن هختهبل تهٟؿ٪ ًا بيذ الـجؼموؿُتي 
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-   ٗ ٪ بما٫ الضهُا..  ؤها ٖاوػا٥  يا ميؿُدل هٟسخي وال ا٨ٞغ اوال َب اقتًر

ههِب في  ياه٪ ٦خبدكل يهلؤم لى ختى ٕ الىع١ بـ وهٟهّ  يحكخجىػو

 .اإلاغ٦ؼ مهغ لُا

ن ٨ًخب ال٣ٗض وجتر٥ له هٟؿها ؤ٧اهذ ج٣ترح طل٪ وهي حٗلم ؤهه بمجغص 

ن ًمى٘ هٟؿه ٖجها ولً ًب٣  ػواحهما ٖلى الىع١ ؤ٦ثر مً ؤلً ٌؿخُُ٘ ٞ

حٗلمه حُضا. هضؤث خضة اٖترايه وبضا و٦إن اإلاىيٕى بضؤ  يص٢اث٤ ٞه

  .ًغو١ له

ذ هخب٣  ٧اعزت ي.. بـ ؤها مخجىػ ومغاحيااااه ٦ضه و٦ضه ٌٗج -  .لى ٖٞغ

 
 
 ا٢ترخذ ٖلُه ؤن ٨ًخب في ٣ٖض الؼواج ٖىىاه

 
بزُاع ٞال ًخم  ا وهمُا

 .ػوحخه بصخيء

ل لى ٢لذ أل يؾُبُج ،ابـ ال٣غاع صه نٗب حض   -  .ا٨ٞغ ومٟحهاف ٖػ

ً  ؤوا٢ترخذ ٖلُه  ،وا٣ٞذ ٖلى ٦المه مبدؿمت في الخ٨ٟحر في  آا ؤن ًبضً

اإلا٩ان الظي ؾُيكئىن به اإلاغ٦ؼ والاجٟا١ م٘ ص٦خىع الجلضًت الظي 

 .ؾِكاع٦هما

 .هؿاٞغ يخل٪ أل واو٢ىلَب واٞغضخي  -

ب٣  لُ٪ حمُل في ع٢بت يؾاٖضجججب٣   - هُترصل٪  ياو  اٞخذ اإلاكغوٕ ٍو

 .الؿٟغ واإلا٩ان م٩اه٪ ًو٫ ما جغح٘ مؤ

وؤخؿذ ؤجها ألو٫ مغة  ،زغحذ مً ٖىضه وهي ج٩اص جُحر مً الٟغح

 .اجخهٝغ بك٩ل صخُذ وؤن الضهُا ؾدبدؿم لها ؤزحر  
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- 03 - 
 

-  ِ
ّ
 .الجغح لىل الجغح ًا دمحم وخِ الُٛاع ٢ٖٟ

 .ًض٥ ًا بُهب حؿلم -

ً٘ اللمؿاث الجهاثُت ٖلى الٗملُت الجغاخُت  ؤزظ دمحم ًسُِ الجغح ٍو

اإلاؿدكُٟاث  يخضبالتي اؾخٗان به ؤؾخاطه ل٨ُىن مؿاٖضه ٞحها في 

ا للٛاًت بخل٪ الٟغنت ٞٗملُاث ج٨بحر الثضي السانت. ٧ان ؾُٗض  

 الظي ٣ًهضه في الٛالب مغضخى يبالؿُل٨ُىن هاصعة في اإلاؿدكٟ  الجامع

ٟٞغنخه في  ي٣ٞغاء ال ٣ًضعون ٖلى صٞ٘ زمً خكىاث الؿُل٨ُىن، وبالخال

 بال في اإلاؿدكُٟاث السانت. يل٪ الجغاخاث ال جإحجحٗلم مثل 

حٗاب ؤُٖاه ؤزغج مً الجغاخت وؤههى اعجضاء مالبؿه و٢ابله ؤؾخاطه و 

ن اإلاا٫ آزغ شخيء ٨ًٟغ ؤوبالُب٘ ؤ٢ؿم دمحم ؤهه ٨ًُٟه الخٗلم و  ،مؿاٖضجه

 "جا٦سخي"ههى مهمخه وع٦ب ؤٖلى ؤن ًإزظ ؤحٗابه.  نغ  ؤً ؤؾخاطه ُٞه ل٨

غ ٣ًابله في  يلُٗىص به بلى اإلاؿدكٟ  الجامع لُل٣  حؿضه ٖلى ؤو٫ ؾٍغ

 َباء. ؾ٨ً ألا 

 بلن ًسلض بلى الىىم َلب ػوحخه لُخدضر ؤ٢بل 
 
    :حها ٢لُال

 .مىػ مىػ مىػ  يوخكدُج -
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ىظ ؤًام زُبتهما ل٨ً ؤجاه ا ؤن جغص ٖلُه بمؼخت ٨ًغعاجها م٧ان مٗخاص  

  ً ؾإلها ماطا خضر لم جغص ٖلُه  ،ا وهي جغص الخدُت بمثلهانىتها مى٣ب

 :تهغبذ مً ؤلاحابت، ؤ٢ل٣ه طل٪ ؤ٦ثر وجدذ يِٛ مً بلخاخه ٢الذ

 .زض ماما مٗا٥ اهُه -

عصث ؤمه ٖلُه ٢اثلت بجها ٧اث جيخٓغ ٖىصجه لخسبره بما خضر ٞالُىم 

 .ل٣ل٣ه يصاع ا والالثالزاء وهى ٖاثض ٚض  

 .٢ىلُلي ؤها اٖهابي مل مؿخدملت يًا ماما والىب -

 ،ؾماُٖلبخاولذ َمإهخه بإن هىا٥ مك٩لت بؿُُت ؾببها لهم الخاج 

داو٫ الخهٝغ يّ وؤن ؤزىه ٖل ا ٣ٞض ٧ان ألا  ؤلر   ،مىحىص ٍو مغ ٖلحها ٦ثحر 

 ٞى١ جدمله.

غصوهم بالخاج  - ؾماُٖل بٗذ بلُجُت يغبى الٗما٫ بخىٖىا َو

  يضًً في اإلادالث صلى٢تو٢اٖ
 
٣ٟلىا ػ  .ي ما ٨ًىهى اصخابهابُٟخدىا ٍو

٦ثر مما نضمه وؾإلها ًٖ ما ٌٗىُه هظا وهل ناعث ؤؤصهكه ٦المها 

ث ءم بالٚا وحاؤمال٥ الىاؽ مؿدباخت ه٨ظا.. ؤزبرجه ؤن ؤزاه طهب و٢ض  

 
 
ت ٞىحضث اإلادا٫ مٛل٣ت و٦إن قِئ ا لم ًدضر و٢امىا بخم٨ُىه مً الكَغ

  يل٨ً في الُىم الخالو  ،اإلادا٫
 
ا وؤٖاص هى ال٨غة واتهم ج٨غع ما خضر ؾاب٣

ت خحن ٖاصث بالخاج  ؾماُٖل نغاخت ول٨ً لم ًهل لصخيء ألن الكَغ

  .ا ووحضث اإلادا٫ مٛل٣تللمٗاًىت لم ججض ؤخض  

 ي٦ضه ًب٣  لحهم خض في ال٣ؿم بِبلٛهم.. َُب ؾالم ًا ماما ؤها ه٩لم ٖل -

 .٦ضه واقىٝ
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لب ع٢م ؤزُه، مغ و٢ذ ولم ًغص ٖلُه وي٘ الهاج٠ ؤٚل٤ مٗها الهاج٠  َو

 
 
وهى مؿخٛغ١ في ؤ٩ٞاع مخًاعبت و٢غاعاث مخسبُت.  حىاعه واهخٓغ ٢لُال

 ةػع١ وؤهه ؾُداعبهم بىؾاثل ٢ظع ؤؾماُٖل هابه ب٧ان ٌٗلم ؤن الخاج 

ل٨ىه لم ٨ًً ًسُغ في باله ؤن ًً٘ ًضه ٖلى اإلادا٫ ه٨ظا و٦إن البلض 

 
 
ُٗىن ُٞه ما ا لؿُاعاث ألا ناعث مى٢ٟ حغة ًد٨مه بلُجُت ال٩اعجه َو

 ون.ءون إلاً ٌكاءٌكا

 
 .زغالُٝغ آلا  يّ هاجٟه و٧ان ؤزىه ٖلخ بٗض ٢لُل عن 

 ؟ؤها مل ٖاٝع هم ٢الىل٪ لُه بـ ،ًا دمحم ةًى ؤ -

 ؟زغ ال٨المآًه بر صماٚ٪.. ٦ب   -

 
 
ال١ ٣ٞض طهب ٖللم ٨ًً ٦الم ٖلّي مُمئى بلى ال٣ؿم للمغة  |يا ٖلى ؤلَا

مٗه للمٗاًىت  اا وخظعوه بإجهم بطا طهبى الثت ول٨جهم لم ٌٗحروه اهدباه  الث

ا ٞؿىٝ ًخم خبؿه بتهمت الباٙل ال٩اطب، وخحن ؤخض   امغة ؤزغي ولم ًجضو 

 طهب مداوِ 
 
٢ىإ بٌٗ الجحران بالظهاب مٗه لل٣ؿم والكهاصة في باٙل ب ال

 لم ًظهب ؤخض مٗه. يعؾم

 ؟صي تًه الىؾازبلُه مدضف عضخي ًُجي..  -

ٖلى  ي٦بر بلُجؤؾماُٖل باللي مإحغه الخاج  يالىاؽ زاٞذ.. البلُج -

 يمٗاه آل يمٗاه ٞحهم اللي قاًل ٞغص والل يمؿخىي اإلاداٞٓت والل

 ي؟َب وهىٗمل اًه صلى٢ت -

 ؤها عخذ لؤل  -
ّ
هِكٝى بـ اإلاىيٕى مل ؾهل  يؾخاط مإمىن اإلادامي و٢ال

 .ٟاهماخاو٫ اج يؾاهضاه وهصخج توالغاحل لُه هاؽ ج٣ُل
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 ... ؤها هخهٝغيَبٗا ؾِب٪ مىه.. مخٗملل خاحه لخض ما اج أل -

 
 
ن ؤوحؿضه اإلا٨ضوص ؤحبره ٖلى  ،َاع الىىم مً ُٖيُه ولم ٌٗض له ؾبُال

٨غة في عؤؾه ما ًٓل ممضص   غه بال خغا٥ جخهإع ؤل٠ ٨ٞغة ٞو ا ٖلى ؾٍغ

بحن ؤ٩ٞاع جدلل ما خضر وؤ٩ٞاع جخسُل ما ًدضر وؤ٩ٞاع جخدؿغ ٖلى  

 ؤلاح
 
ذ اٖهابه. ٢ض ًبضو ؤمً  اػه التي ؾ٣ًُحها في مكا٧ل بضال طل٪  ان ًٍغ

ب   ول٨ىه ًخدمل ال٨ثحر في ألاؾبىٖحن الظًً  ،االخ٨ٟحر ألو٫ وهلت ٍٚغ

ٗخبر ؤن  حاػجه هي الىاخت التي ًلجإ بلحها وهى ب٣ًًحهما في اإلاؿدكٟ  َو

 ٖلى وق٪ الاجهُاع.

ا ًىم   يالُىم الخال اه٣ًذ لُلخه في قض وحظب بِىه وبحن الىىم و٧ان

 
 
 ؛ٛغناب ألا ا٫ والىى  ا بالٗمل واإلاكاخىاث م٘ الخمٍغٌ والٗم  مصخىه

 
 
وببغاهُم  ٞال ؤخض ٣ًىم بٗمله ٖلى زحر وحه وال٩ل في ُٖىه ًبضو مخ٩اؾال

٘ يًلٗب صوع "اإلاُُباح " بجضاعة ولى وحض الجمُ٘ هاثمحن بال ٖمل إلاا ٞع

 
 
 .نىجه ولى ٢لُال

٣ٞض بضؤث الترهالث   "غن ًلٗب صوع "الكٍغؤمض ايُغ هى مىظ عخُل خا 

جٓهغ في الٗمل بٗض عخُل خامض لىال ؤن باصع هى بًبِ ألامىع والخ٨كحر 

 هُابه.ؤًٖ 

اهخهى الُىم وونل بلضجه بٗض مكىاع قا١. طهب مً ٞىعه بلى نض٤ً له 

ه مً الٗالم الؿٟل٧ان مكهىع   . ٧ان لهض٣ًه هظا ٞلؿٟت يا بمٗاٞع

وؿان ُٞىا ٨ًمً في بٞهى ًغي ؤن ٧ل  ؛لبلُجُتزانت في مهاخبت ا

صازله السحر والكغ ل٨ً ْغوٞهم ؤْهغث الكغ ٞحهم وحجبذ زحرهم 

م ؤو٧ان ًا٦ض  ه٪ ؾخجض في مجخم٘ البلُجُت الكهم والىظ٫ وال٨ٍغ
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َباء ؤو والبسُل والُُب والخ٣حر بيؿب ج٣ترب مً وؿبهم في مجخم٘ لؤل 

جغاه خحن جخإمل الىسبت في بلض  للمهىضؾحن. ال ًض٫ مثا٫ ٖلى طل٪ ٧الظي

 
 
 مثلت للسحر. ؤا ٦مهغ وجغي ٞحهم ٧ل ؤمثلت ال٣بذ ٦ما جغي ٞحهم ؤخُاه

 .ووحضه ٌٗلم باإلاك٩لت التي خضزذ هونل بلى بِذ نض٣ً

 .صي البلض ٧لها بدخ٩لم يبجا ًا -

 .َُب ٖاوػًٍ وكٝى خل -

الخ٨ىمت والبلُجُت  ،مِٟل ٚحر اه٪ جسلو مٗاه.. ٧ل خاحت مٗاه-

 .ذ صماٚ٪ اإلاٗغ٦ت زؿغاهت.. عٍ  تومجلـ اإلاضًى

خض ألاق٣ُاء الظًً ؤن ًىنله بلى ؤلم ٣ًخى٘ دمحم وؾإله بطا ٧ان ٌؿخُُ٘ 

ض ٞالكغ ال ًجابه بال بالكغ هم وؾُضٞ٘ له ما ًٍغ  .ٌٗٞغ

ب ب - ي خض ٨ًٟغ ٣ًغب مً ؤوسخى..  الغاحل اللي مٗاه صه اؾمه لىخضه ًٖغ

 .اإلادالث بخاٖخ٨م

ىي ٖلى شخيء وبخؿاؽ العجؼ وال٣هغ ًمؤل هٟؿه ىه ال ًاههٝغ مً ٖىض

جٗله ًدؿا  ءٍو
 
ؤمام هٟؿه ؤو ؤمام  ٫ ًٖ حضوي ؤي شخيء. ٠ُ٦ ٨ًىن عحال

 امغؤجه وهى ال ٌؿخُُ٘ الضٞإ ًٖ بعزه وط٦غي ؤبُه. 

 
 
عؤؾه بغباٍ مً  ونل بلى بِذ والضجه و٢بل ؤن ًجلـ عؤي ؤزاه و٢ض ل٠

 :الكاف، حؿاء٫ ًٖ ما خضر

 ِٚ  وخذ الؾماُٖل وقخمخه وؾبِذ لُٗلخه ٧لها ٖكان اّٞل ِٟل ع م -
ّ
ي ل

 .ٖلُا الٗما٫ بخىٖه وعهىوي ٖل٣ت مدترمت ااجلمى 
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 ،وبٗض جل٪ اإلاٗغ٦ت الساؾغة خاو٫ ؤزىه ان ٣ًىم بٗمل مدًغ في ال٣ؿم

ا ما ول٨ً ٧اإلاٗخاص في مثل هظه ألامىع ٣ٞض ٧ان اإلادًغ اإلاًاص حاهؼ  

ٗىص ؤصعاحه  .حٗله ٌسخب بالٚه َو

 ؟اًه..  ما ٢ضامىاف ٚحر اهىا هىا٤ٞ بٗغيه يٌٗج -

 .صه ٖىض امه.. لى و٠٢ ٖلى خىاحبه -

لب مىه  يؾاا٫ دمحم وماطا بٗض، هضؤ ٖل يب٣ ن ٣ًىم لخىاو٫ ؤمً عوٖه َو

 ؤالٗكاء 
 
ألن لضًه زُت ؾُُلٗه ٖلحها. ٢ام دمحم ونٗض بلى ق٣خه عم   وال

ضعتها ٖلى اخخىاء همىمه هٟؿه بحن طعاعي ػوحخه ٣ٞض ٧ان ؤعوٕ ما ٞحها ٢

ا بما ٌٗخمل في هٟؿه، ججبر اه٨ؿاعاجه وجٓهغ مهما ٦برث، جدـ صوم  

 هجاػاجه. ةاهبهاعها الضاثم ب

٣ت ج٨ٟحره ٣ٞض ٖىضما احخم٘ زاهُت بإزُه بضؤ ًٟهم ؾغ الخٛح   ر في ٍَغ

ونل ٖلي  بلى ٢ىاٖت ؤن الخىاػ٫ لِـ في نالخهم وؤجهم ببُ٘ ؤمال٦هم 

دىاػلىن ًٖ خ٣ى٢هم بك٩ل  بثمً بسـ ٨ًؿبىن  ُت لهظا الغحل ٍو قٖغ

. مهما َا٫ الى٢ذ ؾخٓل اإلادالث مل٨هم والؿُىة التي ًمل٨ها ي٢اهىو

وهما لِؿا في خاحت ماؾت للما٫ آلان  ،الهم ٚض   يهظا الغحل الُىم ٢ض جإح

 ٖالوة ٖلى طال٪ ٞةن ٖىضه زُت الؾخجزاٝ الغحل.

 ؟اػاي ًا هاصر -

ه ئ نض٢اؤعًٍ ألاو٫ ؤن ًغ٦ؼ هى و ٧اهذ السُت جخلسو في مدى  ه ومٗاٞع

ٖلى ػباثً الغحل ومداولت ب٢ىإ الىاؽ بم٣اَٗت مدالجه والكغاء مً 

 ن بٌٗ الخجاع اإلاىاٞؿحن ٢ض ٌؿاٖضوجهم في طل٪. ؤٚحره وهى ٖلى ٣ًحن 
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ؿ - الغزُهت وهى مم٨ً ًازض  ت٦الم ٞاضخي الىاؽ حهمها البًاٖت ال٨َى

بُٗها بىو ال  ً.خمالبًاٖت بخاٖخىا ٍو

 .م الىاؽ اجها بدكتري بًاٖت مؿغو٢تهىا هىٟهّ صه في نالخىا أل  -

خماص ٖلحهم هى دمحم عؤؾه في ٚحر ا٢خىإ ُٞد  هؼ   ؿً الًٓ بالىاؽ والٖا

  ،ؾهل الُغ١ للسؿاعة اإلاا٦ضةؤ
 
 :زم اؾخُغص ؾاثال

 ؟واإلادىع الخاوي ًا ٖم الاؾتراجُجي -

 .خملت ٕ الِٟـ بى٥ هجغؾه ٞحها -

زاه ٌِٗل في ألاوهام وؤن الِٟـ بى٥ ؤن ؤا وهى ًا٦ض غ  ضخ٪ دمحم ؾاز

  لم ٌٗض طال٪ الؿالح الظي ٌٗى٫ ٖلُه. لم ًغ  
 
ٗ  في ٦الم ؤزُه قِئ ا بال ا م٣ى

ضم بيٟاء وي٘ ٢اهىو ؾماُٖل بٖلى بلُجت  يا٢تراخه بٗضم الدؿلُم ٖو

خماص ٖلى مؿاٖضة الىاؽ والِٟـ بى٥ هظا هغاء وؤوهام قاب  ل٨ً الٖا

 ٗمغ لم ًىاحه خ٣اث٤ الخُاة بٗض.في م٣خبل ال

م او يو ًا ٖلبُ  - مل م٣خى٘ باللي هخٗمله بـ  يؤها مل هخىق٪ ٚع

 .زلُىا وكىٝ

 

 

*  *  * 
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- 02 -  
 

ول٨ً هٓغا الوكٛا٫ ؤَباء ٢ؿم  ،الُىم لِـ بحاػة باإلاٗجى اإلاٟهىم

الخسضًغ في ماجمغ زام بهم ٣ٞض جم جإحُل الٗملُاث الجغاخُت اإلاسُِ 

ُ   هائ حغاب ا ٣ٞض زُِ لب٣اء في طل٪ الُىم، وألن ببغاهُم لم ٨ًً هىبخج

ل عاؾبت في ٖال٢تهما حؿبب   الُىم بإ٦مله م٘ ٖال ض في هظا الُىم ؤن ًٍؼ ًٍغ

 ٞحها بٛباثه. 

  ٗ   ،ا مىظ ًىمحن في بخضي الخضاث٧٤اها ٢ض زغحا م
 
ا و٧اها ٣ًًُان و٢خ

ٗ   ..اؾُٗض   عجُب ؾُُغ  ا باإلا٩ان و٧ان ًضازله بخؿاؽهى ٧ان مؿخمخ

ٖلُه طل٪ الُىم وهى السىٝ مً اه٨كاٝ ٖال٢تهما. ٧ان ًضع٥ في ؤٖما٢ه 

م خبها الكضًض له ؾٝى جًخي ب٩ل شخيء لى ؤخؿذ ؤن زُغ  ؤن ٖال بٚغ

ؼة ألامىمت لضحها جٟى١ بمغاخل خبها له  ما ًتهضص ٖال٢تها بإَٟالها وؤن ٍٚغ

 
ّ
 .حها ال٣غب مىهوجمى

ٖ   يف و٧ان ًدـ مً صازله ؤن ٖال  ،اطل٪ الُىم مطخى الى٢ذ بهما مؿغ

ض مىه ؤن ًُلب هى ؤن ًظهبا للك٣ت ل٨ىه ججاهل  خؿاؾه بلى ؤن بجٍغ

ح" ٢ا٫ لها بن الى٢ذ ٢ض جإزغ. حٛحرث ًه عؤً٪ ما جُجي هغو  ب٢الذ هي "

ا مً مالمدها وونل له مجها بخؿاؾها بال٤ًُ وبإهه ٢ض زضف حؼء  

ائها. ٖال مٗتزة بىٟؿها ؤًما اٖتزاػ ا ما ٧اهذ ج٣ى٫ البغاهُم بجها حر  و٦ث ،٦بًر

اء وجغ٦ذ هٟؿها له بال خىاحؼ وال  مٗه هى ٣ِٞ ٢ض جسلذ ًٖ هظا ال٨بًر

ائها ،خضوص   .ؾلمذ له عوخها و٢لبها وزًٟذ مٗه ؤؾىاع ٦بًر
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ه وؤ٦ض لها ؤن وحىصها بلى حىاعه وخضًثها الُىمي مٗه  ناعخها بمساٞو

ىمي ؤن ٌؿد٣ُٔ ٞحرؾل ناع عوجِىه الُ ،ا ال ًخجؼؤ مً خُاجهناع حؼء  

 
ُ
 لها ٢

 
ٖملُت حغاخُت ٞحرؾل  ي. ًىهبلت نباخُت ؤو حؿب٣ه هي وجغؾلها ؤوال

 
 
 ٞخ٨خب له ما ٞٗلخه. ًسبرها جىجؼ ٖمال

٧ان ؤو٫  ،٧اهذ جمؤل ًىمه ختى ٖىضما ًمؼح م٘ ؤخض ؤو ًطخ٪ ٖلى ه٨خت 

ُ  بما ٨ًٟغ ُٞه هى ق٩ل ضخ٨تها خحن حؿخم٘  ا لحها. ٧اهذ ٖال خٞغ

طل٪  يلى حضعان ًىمه وفي َغ٢اجه و٧ان ال ًخسُل ؤن ًسخٟمغؾىمت ٖ

 الغؾم ؤو ختى ؤن ًبهذ.

م ما ٢اله لها بال ؤهه الخٔ ؤجها ال جؼا٫ مخٛحرة. ٧اه  جد٩ي ًٖ هٟؿها  ذوبٚغ

ا ؤجها خحن جخًا٤ً مً شسو ٞةجها ال جدب الٗخاب والاؾخمإ صوم  

اع الُىمحن و٧اهذ جل٪ ؤو٫ مغة ًغاها ٖلحها. بٗض مجهىص مىه ٖلى مض

ل ما  الؿاب٣حن ؤخـ ؤجها ٢ض الهذ وبضؤث في جٟهم ما صٞٗه لظل٪ ولحًز

ال هُل مٗها الُىم بُىله مداوِ  يجب٣  مً عواؾب في هٟؿها ٢غع ؤن ٣ًطخ

 .عياها

 .٪ ٖلى ُٞاع اؾخثىاجيًلال ٖاػمِ  -

 ؟ٞحن  -

  .زلحها مٟاحإة -

٤ ختى ع٦ىذ الؿُاعة بلى حىاع ٖغبت ٞى٫ ؤقاع  ..ؤزظ ًضلها ٖلى الٍُغ

  ٖ  :بغاهُمب٢ا٫ له  ،اللغحل ٞجاء بلُه مؿغ

بُهم لىا ٦ضه - ت حغححر ْو ب٤ بدىجان مسلل وقٍى   .والىبى اجىحن خاع َو
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وؤخـ ؤجها ٢ض ؤعجبذ باالُٞاع الظي  ،هٓغث بلُه بابدؿامت واؾٗت

جإة اه٣لبذ  ،ٞاحإها به وجإمل وحهها وهي مبدؿمت زم ؤمؿ٪ ًضها ٞو

بؿذ وهي جهُذ  باؾدى٩اع، وحضها جىٓغ بلى ما زلٟه ٞىٓغ سخىتها ٖو

  ُ ٖ  ا نٛحر  ووحض باج٘ الٟى٫ ًًغب نب ا ا ًبضو ؤهه نبُه..  هؼ٫ مؿغ

 .٢ض ٠٦ ًٖ يغب الهبي ختى وحضه ن ونل لهبللغحل وما 

ؾاٖت ًجُب ِٖل ومل ٖاٝع اقخٛل بؿبب ل٩اٖت  يالىاص باٖخه ب٣ال - 

 .مهؤ

هما، ٧اهذ نِىُت نٛحرة ماثضت يٖاص بلحها وبٗض ص٢اث٤ ؤخًغ لهم الهب

با١ وخؼمت حغححر ويٗاها بُجهما في الؿُاعة وبٗض  ن ؤاعجهذ ٖلحها ألَا

  ،ُٞاعاهخهى ؤلا 
 
ا.. ٧ان وحهها ا ٦بحر  َلبذ مىه ؤن ٌُٗي الهبي ب٣كِك

ا و٢ض لىزذ قٟخاها ب٣اًا مً الض٤ُ٢ الظي ٧ان ٌُٛي السبز ميكغخ  

 .ٞمسخها بإنابٗه ٞلثمخه له بغ٢ت

ت قاي ٖاوػًٍ هدبـ -  .بكٍى

 .٧له ي٢هىة بلضي ٖكان ًب٣  الُىم قٗب  ىا ب٣ًصو  -

ب ً   ،حلؿا ٖلى م٣هى ٢ٍغ لب لها قا وحلؿا ًددؿُاهه وهى  ،ا بالىٗىإَو

٣ت ٞحها شخيبًىٓغ  ُىاه جغ٦ؼان ٖلى مٟاججها.  ءلحها بٍُغ  خمغ  امً السبث ٖو

٣خه و٢الذ  :وحهها مً ٍَغ

 .مخبهلِل ٦ضه.. الىاؽ جازض بالها -

٣غ   يتاه - 
 
ٞ
 
ُجي ٖلى جهضها  ؤ مؿمٗخِل الكاٖغ اللي ب٣ُى٫.. )٣ٞلذ ٖو

ىض٥ هظي الضعع   ".ٖو
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-   ٗ   .اؾاٞل.. ٢هضي ٕ الكاٖغ َب

ُجي ٖلى صمٗها  - ٦ضه ْلمىا الغاحل واحكخم بضون مىاؾبت هى ب٣ُى٫ ٖو

  ي.قا٠ً صعع بـ مً هٕى جاو يوأل تٚحرث ال٩لم يبـ اإلاى٠٢ زالو

ذ، مً صازلها ٧اهذ حٗٝغ ضخ٨ذ ٖلى ٦المه و٢ض ؤؾٗض ها ٚؼله الهٍغ

 
 
ا حؿائالث جٟغيها ْغوٝ ٦م ًدبها ول٨ً ؤي ٖال٢ت خب ٌٗترحها ؤخُاه

٩ٞاع لم ؤزغ، لى٣اٍ ازخالٝ حضًضة و ا٦دكاٝ ٧ل مجهما لجىاهب آلا 

 ٢ض جها ؤًخهاصٝ 
ُ
 :ٖاحلها ب٣ىله ،خذ مً ٢بلغِ َ

 -  
ّ
 .ما جُجي هغوح ق٣خىا ًال

٢ؿمذ مً ؤا و إلاغة الؿاب٣ت يا٣ًتها حض  ٞا ،ن جىا٤ٞ ه٨ظاؤال ًم٨جها 

ٌ َلبه هظه اإلاغة   :صازلها ؤن جٞغ

 .مل هُىٟ٘ ألن الٓغوٝ الجهاعصه مل مىاؾبت -

 .ؤها زالم همىث ي.. اٖمل اًه صلى٢تيآه ًاوي ًا ٚلبان ًاو -

 ؟ًه ؾالمخ٪بمً  -

 .ٖغاى اوسخاب وبضؤث ًجُلي نضإ وي٤ُ جىٟـؤٖىضي  -

٣ت الهبُاهُت ٞإ٦مل  ابدؿمذ وهي جُلب مىه ال٠٨ ًٖ هظه الٍُغ

  ُ  :امترح

 .والىبي ًا ؾذ الًا٦خىعة ٖاًؼ احٗالج -

 .ؤها مل ص٦خىعة ًا خاج عوح اإلاؿدكٟ  - 

 .صه ؤها ٦مان َلٗلي َٟذ حلضي في نضعي وبُجي -
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 .اهذ ٦ضاب ًا خاج -

 .ا وهللا َب ختى قىفيبض  ؤ -

  زم ٢ام وهم  
 
٣ٞالذ وهي  ،اله بسل٘ ٢مُهه و٦إهه ؾ٨ُك٠ بُىه ٞٗال

 :مخٟاحئت

 .اهذ هخٗمل اًه ا٢ٗض -

 .الػم اوع٩ٍي.. ٖكان جهضقي اوي ُٖان بجض - 

 .مهض٢ا٥ مً ٚحر ما ج٨ك٠ - 

 .اإلاؿدكٟ  لىَب ًلال زضًجي ٖ - 

ب بها  ؤؾ٣ِ في ًضها بٗض ؤن ٢ام ب٩ل جل٪ اإلاؿغخُت وؤخؿذ ؤهه ًٚغ

 
 
ُ   ،اخ٣   :ا ٣ٞامذ مٗه ٢اثلتوؤن ما خضر ٧ان اؾخثىاث

 .ها هىا٤ٞ بـ ٖكان نٗبذ ٖلُاؤ -

  تخحن ونال للك٣
 
ا وما بن ا٢ٟل الباب ٖلحهما ختى ؤصع٦ذ ٦م ٧ان مكخا٢

 
 
 ومخُٗك

 
بها وجدغ٧ا  ا لها.. لم ٌؿمذ لها بال٨الم ولم ًخ٩لم هى ٧ان مكٛىال

  ٗ ا جدؿا٢ِ ألاقُاء خىلهما ومً ٞى١ ؤوي ٖك٣هما ٦جؿض واخض هدى م

  .حؿضحهما

و٢ٗذ بحن ًضًه ٢ىِىت هبُظ مٗخ٤ ًغحكٟها ٖلى ٧ان ًددؿحها ٦مضمً زمغ 

 
 
  .زم خحن جلظٖه ٢ىة َٗمها ٨ًمل اعحكاٞها ٖلى مهل اؾخعجا٫ ؤوال

مغتها لهٟخه ٞمدذ ما جب٣  في ٢لبها مً عواؾب..  ونلها بخؿاؾه ٚو

٧اهذ جغي الاوكُاع  ،جغ٦ذ هٟؿها جظوب بحن ًضًه ختى آزغ هٟـ
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اء التي جضع  جدـ ؤجهما  ،ؾها جدضر بُجهماوالاهضماج و٧ل ٢ىاٖض الٟحًز

لم حكٗغ بالضهُا  .ناعا هىاة لظعة واخضة وال٨ىن ٧له ٌؿبذ مً خىلهما

ال خحن وحضث ٦ٟه جمسر الٗغ١ مً بوال بيبٌ ٢لبها وال حؿإع ؤهٟاؾها 

  .الن زضهاٞى١ حبُجها وقٟخاه ج٣بّ 

ها ؾبا٢ا ماعازىن مخخالُحن، ويٗذ لخٓتها ؤخؿذ بإجها ٢ض ؤجهذ لخىّ 

ا ٖلى نضعه وعاخذ في هىم ٖم٤ُ ؤٞا٢ذ مىه ٞىحضجه مبدؿم  عؤؾها 

 :ابدؿامت ٍٖغًت ٞؿإلخه ًٖ الؿبب ٣ٞا٫ لها 

 اٞخ٨غث الكاٖغ اللي ب٣ُى٫..  -

-  
 
 :ق٩ل٪ هخٗ٪..  ابدؿم وؤ٦مل ٢اثال

ُىاي وله  ي" مال٧ي ٌٟٛى ٖو

 هضابه الىاثماثإجلىط ب 

 وسخى خُاحيإٞ 

 ؤن ؤماوي ؤوجهبذ ٧ل  
 
 نحر زُاال

 يبغئٍاه بً٘ زىاوًلىح  

ٛؼو ٦ُاوي   َو

ب ٦إوي ؤب    قٗىع ٍٚغ

 ًغا٢ب َٟلخه الىاثمت

 ًغي في اهُبا٢ت ٞحها الجمُل 

 ؤبؼوٙ نباح  
 
ل" ا بٗض لُل  ح  مكغ٢  ٍَى
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 ؤزم 
 
 :٦مل ٢اثال

 .بمىث ٩ُٞي -

 .ؤها بِٗل ُٞ٪ -

 .ًااااه.. ػي ما ا٦ىن ُٖكان وقغبذ- 

ا مل مهض٢ا٥ -  .ًا ؾالم ًا زٍى

صي الىٗمت.. وخُاة ٦ىباًت الكاي اللي هخٗملحهالي ولال ما َب وخُاة  - 

 .اوعى اقغبها

٣خه في ال٣ؿم زم ٢امذ ؤٖضث له قاًه وبِىما ًخ٩لمان  ضخ٨ذ ٖلى ٍَغ

ًاجه في  يءعن هاجٟه، ٧ان ؤخض ؤؾاجظجه ًُلب مىه اإلاج إلاخابٗت بخضي مٍغ

  :مؿدكٟ  زام. ؤزبرها ٣ٗٞضث خاحبحها ٢اثلت

 .٢ىل٪ َيلهم مل ه٣ضع اؤقٛل٪  -

ها ٖكغ  -  صه لؿه الؿاٖت ؾبٗت.. و بٗضًً حٗالي مٗاًا هُل٘ اقٞى

 .ص٢ا٤ً وبٗض ٦ضه هخٗصخى

 

 

*  *  * 
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- 05 - 
 

ا بٗض السام به بىٟاط نبر وهى ًخمخم ٚايب   "الالب جىب"ؤٚل٤ خامض 

 ججمُ٘ ن ؤمطخى الؿاٖخحن الؿاب٣خحن مداوِ ؤ
 
بدار ومىاص مً ٖلى ؤال

وهى ًلًٗ الُىم  هت ال٢تراح مىيٕى عؾالت ص٦خىعاهترهذ جهلر ٦بضاًؤلا 

مغخلت صعاؾُت ختى  يالظي صزل ُٞه ٧لُت الُب. ٧ان ال ٩ًاص الىاخض ًىه

ا ٠ُ٨ٞ وؾِ همىم الخُاة  ًضزل اإلاغخلت التي جلحها ل٨ً ألامغ باث نٗب 

 ا.ؤن ًظا٦غ ٦ما ٧ان َالب   هٖباء البِذ الظي ًٟخدؤالُىمُت و 

باء الظًً ا للؤ٦ثر شخيء ًغاه مثحر    ت في هظا اإلاىيٕى هى مٓهغ ألَا سسٍغ

دىا٢كىن خى٫  ا٢اعبى  ٖلى ألاعبٗحن وهم ًغاحٗىن بٗض الامخدان ٍو

"قُاعتهم" في ؤلاحابت وفي ًض ٧ل واخض مجهم مؿُغة وؤ٢الم ٦خالمُظ 

 اإلاضاعؽ.

٧ان ًجلـ في م٨خبه في مغ٦ؼ لٗالج الخغو١ في مؿدكٟ  ألامل الخابٗت 

كٟ  جسهصخي حٗا٢ض للٗمل ٞحها بٗض ؤن جغ٥ لىػاعة الصخت وهي مؿد

ب   زبذ حضاعجه في الٗمل في ؤا. زال٫ هظا الكهغ الجامٗت مىظ قهغ ج٣ٍغ

 
 
 هظا اإلا٩ان ختى ناع اؾمه م٣تره

 
٠ ٧لمت ا بمغ٦ؼ الخغو١ ومغاصٞ ا لخٍٗغ

 حغاخت الخجمُل باإلاؿدكٟ .

إن الُٟلت خبِبت خالتها ه بصزلذ ٖلُه اإلامغيت الىىبخجُت مٗه لخسبر 

٣ت جىٟؿها جبٗث ٖلى ال٣ل٤، ٢ام مٗها وصزل  ٍغ لِؿذ ٖلى ما ًغام َو
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ل الظي ُٚي ؤٚلبه بالكاف  للُٟلت طاث السمؿت ؤٖىام بجؿضها الهٍؼ

وال٣ًُ. َٟلت واؾٗت الُٗىحن مغخت ال ج٠٨ ًٖ ال٨الم والٗبث بما 

م خالتها، هجخذ جل٪ الُٟلت بٗظوبتها  ن ججٗل خامض ًخٗل٤ ؤخىلها ٚع

ضاٖبها   ٖلى ٚحر ٖاصجه م٘ مغياه. بها ٍو

ت ٢ىلُله ٖىضها َٟلزهاجي ألا ؤعوحي اؾخضعي  - في الخغو١  تَٟا٫ بؿٖغ

 .ٖىضها نٗىبت في الخىٟـ 

مً بضاًت الُىم وال٣ل٤ ٌؿاوعه بسهىم جل٪ الُٟلت، خغاعتها التي 

ت  ةعبٗحن ولم ٌٗض ًجضي مٗها ال ٦ماصاث باعصجخجاوػ ألا  ت وؾٖغ وال ؤصٍو

ًاجها ٧ل طل٪ ًىبئه بإجها ٢ض ال حِٗل للٛض، خًغ جىٟؿها ال٨بحرة وهظ

دو الَبِب ألا  ٣ت جىم ًٖ اؾخٛغابه مً َُٟا٫ ٞو ٟلت زم ٢ا٫ بٍُغ

  :ٖضم ٞهم الجغاخحن وحهلهم ب٣ىاٖض الدصسُو

ؿصي ٖىضها التهاب عثىي.. هخازض ألا  - ت اللي ٦خبتها وهخب٣  ٦َى  ت.صٍو

 :عص خامض بدضة

، البذ مل ٢اصعة جدىٟـ يحهت ٌٗجالتهاب عثىي.. اهذ ٦ضه حبذ الخا -

 ي.ومم٨ً جدخاج جىٟـ نىاع

ـ ًا ص٦خىع خامض واها ٦خبذ صه في ملٟها ولى حغالها  يؤها ٞاهم قٛل - ٦َى

 .خاحت صي مؿاولُتي

ول٨ً خامض  ،ؤههى به٤ حملخه ألازحرة بمىخهى الؿماحت زم جغ٦ه ومصخى

في ما ًٟٗل..  ا ٨ًٟغلم ٣ًخى٘ بما ٢اله وؤزظ ًضوع في م٨خبه حُئت وطهاب  

ُٗ َٟا٫ الٗالج الظي ٦خبه لها َبِب ألا  يمً الؿهل ٖلُه ؤن ًتر٦ها َو
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اة مغجٟٗت  هو"هي وههُبها" ؤو ًخذجج لًمحر  بإن خالت ٦دالتها وؿبت الٞى

 للٛاًت وؤبىاها م٣خىٗان بظل٪ ٞلماطا ًىح٘ ٢لبه.

لب ؤؾخاطه الض٦خىع نالح لُإزظ عؤًه ٞحها، هصخه  ؤمؿ٪ هاجٟه َو

 ص٦خىع نال 
 
ٗ   وبطا لم ججِض  ح ببًٗت َغ١ للٗالج ًداو٫ ٞحها ؤوال ن ةا ٞهٟ

جبرهم ٖلى ويٗها ٖلى ؤٖلُه  باء الٗىاًت اإلاغ٦ؼة ٍو ن ًظهب مباقغة أَل

 حهاػ الخىٟـ الهىاعي.

بٗض مجهىص مًً مىه بضؤث الُٟلت بالخدؿً ٞضزل م٨خبه ونى٘ 

 خضيبن ًبضؤ في قغبه صزلذ ٖلُه ؤا مً الكاي و٢بل لىٟؿه ٦ىب  

 :مىْٟاث اإلاؿدكٟ 

 .حٗمل قِٟ صهىن  ةٖاوػ  يص٦خىع خامض.. مٗاًا بيذ زال -

 .ًا مضام سخغ ان هىا خغو١ بـ ومِٟل ججمُل تٖاٞع ياهت -

 .ما هي ٖاوػا٥ حٗملها لها في مؿدكٟ  زانت -

وا٤ٞ وصزلذ ٖلُه اإلاٍغًت.. ٧اهذ بضًىت بك٩ل ٦بحر، حُٛي ٦خل 

 لحها ومبالصخىم ٧ل مىا٤َ حؿضها ٞىٓغ 
 
ِ  

 
 :قٟخُه ٢اثال

 .مُىٟٗل لحها قِٟ صي الػم جسـ -

 :باصعجه الؿُضة ٢اثلت

ل ازـ -  .ؤها هضٞ٘ اللي جُلبه ًا ص٦خىع بـ اجهٝغ ؤها مبٗٞغ

مل ٢هت ٞلىؽ ًا مضام الخ٩اًت اه٪ مل هدؿخُٟضي مً ؤي حغاخت  -

 .ال إلاا جسسخيبؤو قِٟ 
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داو٫  ذ في ابْلذ اإلاٍغًت جغاحٗه ٍو لجهاًت ٚحر ٢ىاٖها ل٨جها اههٞغ

، اهدبه لهاجٟه ٞىحض ٖضة تن جغ٦خه ٢ام لُخاب٘ خالت الُٟلؤم٣خىٗت. بٗض 

هه ؾُدضثها بٗض ٢لُل. ؤعؾل لها ؤ ،مً صٖاء "بآالىاحـ "عؾاثل ٖلى 

وحض الُٟلت و٢ض بضؤث في الخىٟـ بك٩ل َبُعي وبضؤث في الاهدباه 

 :ٞابدؿم و٢ا٫ لها

خب - ٪ ًا ٞػ  ت؟ٍػ

ذ اهذ اللي ػ  -  .ٞذمخ٣ىلِل ٞػ

 
 
ل٨ً  ،و٢ض ؤعاخه َى٫ لؿاجها الظي ازخٟ  مىظ الهباح ضخ٪ ٖالُا

لب صٖاء .٢ل٣ه ٖلى خالتها لم ًتر٦ه  :حلـ في م٨خبه وجىاو٫ هاجٟه َو

 ٧لمذ ص٦خىع الجلضًت و -
ّ
 ؟ لؿهالا

 .اإلا٩ان لىع اخىا ٖمً ػمان والغاحل مىا٤ٞ ومغخب بـ هضوِّ  -

 ؟متى هجز٫ وكىٝب يماشخي.. ٞاضخ -

 .السمِـ -

 لؿه ما ٨ٞغحل؟؟ -

ؿت للؿٟغ ومىيٕى الجىاػ صه مل وا٧ل مٗاًا  - ٖىضي ٞغنت ٦َى

 .زالو

 .مل مك٩لت زلُه بٓغوٞها.. اإلاهم ج٣ٗض وما حؿاٞغف -

 .ٖكان مٗاًا خالت حٗباهت يَب ؾالم صلى٢ت -
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ؤٚل٤ الهاج٠ مٗها و٢ض ٞخذ ٦المها ؾحرة الؿٟغ التي ًداو٫ التهغب مً 

ا ل٨ً الىُْٟت اإلاٗغويت ٖلُه ؾخضًٞ ٧ل حض   الخ٨ٟحر ٞحها ٞالغاجب مٛغ  

ما حٗلمه وؾدبٗضه ًٖ الجغاخت التي ٌٗك٣ها وال ًؼا٫ ٚحر مؿدؿُٜ 

ا في قغ٦ت جإمحن َبُت ووُْٟخه الىخُضة هي هه ؾُٗمل َبِب  ؤل٨ٟغة 

الجلىؽ ٖلى م٨خب ومغاحٗت ملٟاث اإلاغضخى وهل ًجب ٖلى الكغ٦ت صٞ٘ 

 م ال.ؤٞىاجحر ٖالحهم 

هٟؿه وألانٗب مىيٕى الؼواج مً صٖاء وهى الغاٌٞ ٢غاع نٗب ٖلى 

  يا ل٨ٟغة الؼواج الثاوجمام  
 
غاها وباال ياٞت بلى  ب ،ٖلى ؤي ؤبله ًٟٗلها ٍو

ض ؤن ًسغب بِخه بُضه. ٞغنت الٗمل التي ج٣ضمها له ؤزاعجه في  ؤهه ال ًٍغ

البضاًت ل٨ىه بٗض ؤن حلـ وخؿبها بالىع٢ت وال٣لم لم ًجضها مجضًت وها 

جتراح٘ زُىة وجُلب مىه الب٣اء ولُاحل ٢غاعه في مىيٕى  هي صٖاء

 الؼواج ٦ما ًدب.

ٗمل مٗها في هظا اإلاغ٦ؼ بيؿبت ٦ما   مً اإلام٨ً ؤن ًب٣  وال ٌؿاٞغ َو

ًخٗامل م٘ ؤي مغ٦ؼ آزغ وجب٣  محزة صٖاء ؤجها لً حؿغ٢ه ؤو جُلب مىه 

 مسالٟت يمحره وبُ٘ الىهم للىاؽ ٦ما ًٟٗل ال٨ثحر مً اإلاغا٦ؼ.

ٌ ٞه هي هٗب ٖلحها  يجدخاحه بجاهبها ولى ختى ٞع ؤحبن مً ؤن جتراح٘ ٍو

٢ى٫ "ًالجىاػ ًا مِٟل مغ٦ؼ" ومً ٌٗلم ٣ٞض ج٠ًٗ مىاٖت خهىجها م٘ 

 
 
ا يمً م٣خيُاجه مً حيـ الى٢ذ وججهاع م٣اومتها وجسل٤ لىٟؿها م٩اه

 
 
لىيٗها في م٩اهت باعػة  يا للخ٤ ٞةن ماهالث صٖاء ج٨ٟاليؿاء وبخ٣ا٢

 .بُجهً 
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خه مً  غي  يخحن هاصث ٖلُه لُإح ،٩ٞاعه اإلامغيت الىىبخجُت مٗهؤاهتٖز ٍو

ت ٧اإلامؿىؽ ٞىحض الُٟلت ٖاصث زاهُت  .الُٟلت اإلاٍغًت ٢ام بؿٖغ

  .لخالتها الؿِئت وجىٟؿها اإلاًُغب

ت ي حغ ب - اًت بؿٖغ  .هاجُلي ص٦خىع الٖغ

 بهٓغث 
 
  :لُه اإلامغيت باؾخٛغاب ٚحر ٞاهمت ٞإ٦مل مىٟٗال

 .اللي ب٣ىلهىل٪ يلِل ٦ضه اٖملما جدىدُ -

اًت اإلاغ٦ؼة الظي ما بن خًغ وعؤي  حغث اإلامغيت لخدًغ َبِب الٖغ

  ،الُٟلت ختى ؤمً ٖلى ٢غاعه
 
  ول٨ىه مِ

 
 :قٟخُه ٢اثال

م٣ضعف اخُها ٖلى حهاػ الخىٟـ الهىاعي اللي ٖىضي ألن  ياإلاك٩لت او -

 .مِٟل ونالث مىاؾبت لؤلَٟا٫

 ؟ٖمل اًه ٌٗجياَب  -

والبيذ خالتها مدؿمدل جدى٣ل  ياصوعل٪ ٦ضه بـ نٗب جالقزلُجي 

 .وي ؤمؿدكٟ  جاهُت وختى لى..  مؿخدُل خض ٣ًبلها ألجها خالت وخكت 

هُازضها..  هى ُٞه خض بُازض خالت  يؤها ٖاٝع ان مِٟل مؿدكٟ  جاو -

 .خالت بخمىث اخغو١ ٖاصًت إلاا هُازضو 

ض بإن ًهض١ في اإلاداولت  ل بجىاع الٟخاة جغ٦ه خامض ًىهٝغ ٖلى ٖو ْو

وما هي ص٢اث٤ ٢لُلت ختى بضؤث الٟخاة في الاخخًاع وبظ٫ مٗها مجهىصاث 

ًاجؿت اهتهذ به وهى ًسبر ؤباها مً بحن صمىٖه. ؤو٫ مغة في خُاجه ًخإزغ 

  ً لى ُٖيُه اإلاٛغوع٢خبمىث مٍغٌ ه٨ظا و٧ان طال٪ باص ن حا ٖلى وحهه ٖو

 .بالضمٕى
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 ،حهؼة مً ٖلى حؿمهابغ وألا ل ؤلا جغ٥ ؤباها ومٗه اإلامغيت ججهؼها وجٍؼ

٣ت لم ًٟٗلها  وصزل م٨خبه وؤٚل٣ه ٖلُه واجهمغ في الىدُب. ٧ان ًب٩ي بٍُغ

ل٨ىه  تو٫ مٍغٌ ًمىث بحن ًضًه وال ؤو٫ َٟلؤمىظ َٟىلخه. لم ج٨ً هي 

  ُ ا وجغ٥ هٟؿه ألو٫ مغة في خُاجه ًخىعٍ هٟؿ خٗل٤ جإزغ بها ٦ثحر  ا ٍو

ًخه.  بمٍغ

م٩ان ا ٣ِٞ ؤم إلخؿاؾه بالعجؼ وبإهه ٧ان في ؤلا ال ٌٗٝغ هل ًب٩ي ألحله 

م٩اهُاث والٛباء لضعحت ه٣و شخيء نٛحر بهظه به٣اطها لىال ي٠ٗ ؤلا 

 
 
ا جمىث بؿببها َٟلت الخٟاهت، بًٗت زغاَُم وونالث ال حؿاوي قِئ

 ٦خل٪.

 
  يالهاج٠ الضازل عن 

 
 :مؿ٪ الؿماٖتؤو  ٖلى اإلا٨خب ٣ٞام مخثا٢ال

 .٢لبخل٪ الضهُا ٖلى ونلت ؤَٟا٫ بـ مال٢ُدلؤًىة ًا ص. خامض.. مٗلل  -

 .وال حهم٪.. الب٣ُت في خُاج٪ ًا ص٦خىع  -

 

 

 

*  *  * 
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- 06 - 
 

ت الٗملُاث  و٠٢ دمحم وببغاهُم ًدكا٦ؿان بهىث زٌُٟ ؤمام ٚٞغ

ٖملُت جهلُذ لكٟت ؤعهبُت و٧ل مجهما  حغاءو٦الهما ًهغ ٖلى الضزى٫ إل 

ت في صزىلها. ٧ا طل٪ السالٝ بؿبب ؤهه لم ًدضر  ن٣ًؿم ؤن له ألاولٍى

٢بل ٦ما ؤن وحىص  ا مًحغاء جل٪ الجغاخت مىٟغص  ةؤن ٢ام ؤخضهما ب

 ؤن مً ؾ٨ُىن مٗه ؾُدٓ  بٟغنت يص٦خىع ؤمجض في الٗملُت ٌٗج

 .حغائها ٧املت وحٗلمها ٖلى ًض حغاح بإع ٧الض٦خىع ؤمجضب

ا بلُه ٞىٓغ  ،ٖلى نىجه وهى ًىاصحهما اهخبها لى بهٖغ وحهه لحهما ٖو

 .ٖالماث ال٤ًُ

ومدضف ٨ُٞم  تعهبُمِٟل خض ٨ُٞم هُسل مٗاًا خالت الكٟت ألا  - 

 .ألاو٫ ٌٗجي اًه جُم ووع٥ اال إلاا جخٗلمى ب تي ٖملُؤ ًُلب مجي اٖلمه

 غ بهذ ٦الهما مً َ
 
 :٣ٍخه وجباصال هٓغاث اللىم ٞإ٦مل ٢اثال

٧ل واخض  ،قِٟ الضهىن لىخض٦م الاجىحن هخضزلىا خالت ااهخى  -

مٓبٍى  ي ازخالٝ ؤو ق٩ل ملؤ.. لى ل٣ُذ تِٟ مً هاخُهِك

حر٦ى  اهخسغحى   غ.ه٨ُمل ومِٟل صزى٫ ٖملُاث إلاضة قه اٚو

٣ت ؾىٝ ًجبرهما٧ان ٦المه خاػم    ا ومى٣ُه قضًض ال٣ىة وهى بهظه الٍُغ

٣ت الخٗامل بُجهما ت  ،ٖلى حٗضًل ٍَغ زغحا مً ٖىضه وجىحها لٛٞغ
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 ؤالٗملُاث و٢ض زغج ٧ل مجهما مً صوامت 
 
وناع  ،ا٩ٞاعه السانت ما٢خ

 .ا ٖلى الٗملُتج٨ٟحرهما مىهب  

طر  هدمحم و٢ض بضؤ ق٣ُ٣ في خملخه الباجؿت ٖلى الِٟـ بى٥ إلاهاحمت ٞو

ول٨ً  ،ا بحن الكبابجل٪ الخملت عواح   ؾماُٖل وحضثبٖضوهما الخاج 

٦ما جى٢٘ دمحم لم حهتز الغحل ل٩لماتهم وال لبىؾخاتهم ؤو نىع ال٨ىم٨ُـ 

ً ولم ًجض  قحئ   اون ٞحها مىه. ماػا٫ الىي٘ مجمض  التي ٌسسغ  مىظ قهٍغ

مام ؤاإلاؿغو١ وحٗل٣ُها  غمت قغاء اإلاا٫زُه لٟخىي جبحن ُخ ؤبال َباٖت 

 .اإلادا٫ وجىػَٗها

م ج٣ُىه   لم ًداو٫ دمحم هه ال حضوي مً ٧ل طل٪ ؤبزىاء ؤزُه ًٖ ٖؼمه ٚع

ا لٗضو٥ ض  ن ج٨ىن هؤن ٦ىذ ال حؿخُُ٘ بٞةهه  ٞلِـ بُضه شخيء ًٟٗله

ن جًُ ؤ٢ل مً ؤن لم ججض وؾُلت ل٣غنه ٞلِـ ب٨ًٞ له ٧البٗىيت 

 ي شخيء به.ؤن الٟغنت لٟٗل ه٪ جخدح  إعؤؾه وجؼعجه بىحىص٥ وب ٞى١ 

ً ا بالخسُُِ للجغاخت بٗىاًت وبٗض جسضًغ اإلاٍغ  ٗ ٧اها ٣ًىمان  ت٢اما م

بكِٟ الضهىن مجها و٧ل واخض مجهما ًخاب٘ ٖمل ػمُله لالَمئىان ٖلى 

مجض مٗهما في حٗلهما ؤاؾ٤ الكِٟ ٖلى الىاخُخحن. ؤٞلخذ زُت ص. جى

م ما بُجهما مً هضًت قضًضة.   ًخ٩امالن ٚع

 
ه قاقت الهاج٠ بهاج٠  عن  بغاهُم، َلب مً اإلامغيت اإلاؿاٖضة ؤن جٍغ

ؾ٩اث بلُٗٝغ مً اإلاخهل ٧اهذ ٖال  ُٞلب ببغاهُم مً اإلامغيت 

 
زاهُت مما حٗله ًغص هظه الهاج٠  الجغؽ وؤ٦مل الكِٟ في خماؽ، عن 

  ااإلاغة.. ٧ان نىتها مخىجغ  
 
  .نا وهي حؿإله ؤًً هى آلا مخإإلا

 ؟ؤها في الٗملُاث.. ما٫ نىج٪ -
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ت يإلاا جسلو ٧لمج - ذ بؿٖغ اٍع  .يغوعي ٍو

 
 
 ا٢التها وؤٚل٣ذ الهاج٠ ومٗه ؤٚل٣ذ مىاٞظ جىٟؿه ٞإنبذ نضعه ي٣ُ

ا وهى ٌؿإ٫ هٟؿه ًٖ الؿغ و٧ان ؤو٫ ما زُغ ببا له هى الهاحـ خغح 

ا وهى ؤن ٨ًىن زبر ػواحهما ٢ض ونل لُل٣ُها وهضصها الظي ًُاعصه صوم  

بإزظ ولضحها. هظا الاخخما٫ ًًٗها في ازخُاع ٚحر مخ٩افىء بِىه وبحن 

 
 
جها مً ؤا ٌٗؼي هٟؿه بإن هظا الازخُاع ٚحر يغوعي و ولضحها. ٧ان ؤخُاه

ها في طاث ن جهل بلى خل ًجٗلها جب٣  مٗه وجدخٟٔ بىلضحؤاإلام٨ً 

  .الى٢ذ

ت هللا ًسغب بِخ٪ الخال - هخُل٘ وخكت واها هخٗ٪  تببغاهُم..  ع٦ؼ قٍى

 .مٗا٥

 .زلُ٪ في هٟؿ٪ ؤها مغ٦ؼ ؤهىه -

بلى ؤن  ،صاة الكِٟ ب٣ىة ؤ٦ثرؤزظ ًدغ٥ ؤؤزغج همه زاهُت في الكِٟ و 

  ٗ ٣ت ٖملهما م ا ٞىحض ببغاهُم صزل ٖلحهما ص٦خىع ؤمجض لُُمئن ٖلى ٍَغ

 :الكِٟ ب٣ىة ػاثضة ًٖ اإلاٗخاص ٣ٞا٫ لهًدغ٥ ؤصاة 

اصة  - بالغاخت ًا ببغاهُم ٦ضه الخخت اللي اهذ بدكِٟ ٞحها هخسـ بٍؼ

 ،وجَى  ًٖ اللي خىالحها

 
 
 :و٢بل ؤن ًغص جضزل دمحم ٢اثال

-  
 
 .ازض بظهبه٢لخله ًا بُه بـ هى َيل واها ٦ضه هخ

 بهٓغ 
 
  :له لُه ص. ؤمجض ب٤ًُ ٢اثال
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لى  اللي همهم ًباهى ها مبدبل الىىاب اؤ - ؿحن ٖلى خؿاب الكٛل ٖو ٦َى

الاجىحن ولؿه ٖلى عؤَي لى َل٘ ٞحها  اخؿاب ػماًلهم.. الخالت خالخ٨م اهخى 

ت اهخى   .ػي بٌٗ االاجىحن هخخداؾبى  اخاحت مل مٓبَى

 :بغاهُمبلُه بجغ٦هما وزغج ٞىٓغ 

الٗمىم مخ٣ل٣ل ؤها ٦ىذ بكِٟ حامض في  لىا.. ٖبض  ؤهى اهذ مبدؿترف  -

حها  تٖكان هاقٟ يخخت صال  .لُاٝ ٦خحر مل ٖكان ؾغخانؤٞو

ّٖ بمٗلل ًا ؾُضي.. هللا ًسغب بِذ البي -  .ل الىاؽ مً بٌٗم اللي هتز

 ضخ٪ ببغاهُم مداوِ 
 
ٗ  ؤ ال و٧ان  ،ان حهغب مً جىجغه وؤ٦مال ٖملهما م

جهُا الٗملُت و٧اهذ ٖلى ؤ٦مل ؤزغ ٧ل ٞترة ختى ًغاح٘ ٧ل مجهما ٖمل آلا 

 ٞىٓغ دمحم ،وحه
 
 : للىاثب الجىُىع ٢اثال

 .هاصي ص٦خىع ؤمجض ًبو ٦ضه يعوح ًابج -

نٛغ ا مىه ؤن ٠٨ً ًٖ مٗاملت الىىاب ألا هٓغ له ببغاهُم بُٛٔ َالب  

٣ت   ٞغص   ،بخل٪ الٍُغ
 
 :ٖلُه ٢اثال

وبٗضًً بُل اهذ  ،ؤها مبٗملل ٞحهم عب٘ اللي خامض ٧ان بُٗمله ُٞىا -

 .َبُبه وخُاة ابى٥

   :مجض وهٓغ للمٍغًت ولهما زم ٢ا٫صزل ٖلحهم ص٦خىع ؤ

 .م٣ٗم ًا بىتي يهاجُلي حىاهت -

اعجضاها زم ؤزظ ًجـ  ،ؤخًغث له اإلامغيت ٢ٟاػاث حغاخُت م٣ٗمت 

٣ُمها وبٗض  ن اهخهى ابدؿم لهما وؤٖلً ؤجهما ٢اما بٗمل ؤؤما٦ً الكِٟ ٍو

هما وحٗاوجهما زم زغج.حُض وؤن لهما م٩اٞإة ٖىضه ٖلى ُخ   ؿً جهٞغ
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ن بخت وحهحهما وؤ٦مال وي٘ الًماصاث ٖلى حؿم اإلاٍغًت و ٦ؿذ الٟغ 

٧اهذ ٞغخت ببغاهُم مٛلٟت ب٤ًُ الخىٟـ الظي ًدانغة مىظ ؤن هاجٟخه 

لب ٖال.. حاءه نىتها ؤٖال.  ت زم ؤمؿ٪ هاجٟه َو ٦مل مهمخه بؿٖغ

 
 
 .ء لك٣تها بإؾٕغ ٞغنتيا وهي جُلب مىه اإلاجمسخى٣

 ؟خايغ بـ زحر خهل اًه -

اوػ٥ صلى٢تبابا ٖٝغ ٧ل  -   ي.خاحت ٖو

 ؟اًه.. ٖٝغ اػاي -

 .ًا ببغاهُم مل و٢خه إلاا جُجي -

 ؟ًهب٨ِل هاوي ٖلى لَب م٣ا -

 بهى ٢ا٫ ٦خُحر ٢ىي بـ م٣لل هاوي ٖلى  -
ّ
 .مخخإزغف ت بؿٖغًه ًال

 َُب بـ..  -

 .ومل ٢اصعة ؤج٩لم تزالم ًا ببغاهُم ب٣ه ؤها مسىى٢ -

هى ؤؾىؤ الاخخماالث في عؤًه  ؤٚل٣ذ الهاج٠ وجغ٦خه في خحرجه. ٧ان هظا 

ٞا٦دكاٝ ؤبحها لؼواحهما ؾًُٗهما ؤمام خ٣ُ٣ت ؤجهما ٢ض جؼوحا في 

 الهىعة مجغص جٟانُل هامكُت. يالؿغ وؾُٛضو باق

خ٣ُ٣ت ؤن ما ٞٗاله زُإ ؾخدخل واحهت الخضر هدً ٦بكغ ال وكٗغ  

ال خحن هى٨ك٠، ٖىضها جهحر ٧ل اإلابرعاث ببذجم السُإ الظي ه٣ىم به 

وؿى٢ها ألهٟؿىا وهسمض بها يماثغها مجغص حجج ال مٗجى لها. جخٛحر  التي

٨غة ػواحهما لقُاء في هظه المؿمُاث ألا  خٓت ُٞهحر خبهما مغاه٣ت ٞو
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هحر حؿللهما لك٣تها مجغص با ا وخ٣ُ٣ت ػواحهما ؾغ  حىىه هاهت لٗاثلتها ٍو

  .ً  هؼوة لُلُت مً ٖاق٣حن مؿتهتًر

 :اعه ٣ٞا٫ لهصزل ٖلُه دمحم وهى مؿخٛغ١ في ؤ٩ٞ

 .دمحم.. مٗلل ؤها هؿـخإطن مً ص٦خىع ؤمجض ٖكان حالي مكىاع مهم -

 .مبال ًا عاحل.. بغيه البي  -

  يدؤ ًا -
 
  .ل عزامت ب٣اهذ مال٪ بُ

٣ و٢لبه ًس٤ٟ في  هجغ٦ه وصزل للض٦خىع ؤمجض واؾخإطن مىه وطهب في ٍَغ

ن بًضعي  ايُغاب ال ًضعي ٠ُ٦ ٣ًابل والضها وال بإي وحه. بهه ختى ال

جخه مً زل٠ ْهغهما ٠ُ٦ ٧ان اإلاى٠٢ م٨ٗىؾ   ا وا٦دك٠ والضاه ٍػ

ن خغمهما ابجهما الض٦خىع ؤخؿاؾهما بٗض بؾُبرع لهما وماطا ؾ٨ُىن 

 ٢اعب مً ٞغخت ػواحه.مثاع ٞسغهما بحن ألا

ٞخدذ له ٖال الباب ووحهها ممخ٣٘ وزا٫ مً الخٗابحر  ،ونل بلى ق٣تها

ت الهالىن ٞىحض  ٗ  والضها حالؿ  وصزل بلى ٚٞغ ا ؾا٢ه ٞى١ ا وواي

لُه بالجلىؽ بقاع ؤخغاج لِؿلم ٖلُه ل٨ً الغحل بًضه في  مض   ،زغي ألا 

 حل الخٗاٝع والؿالماث.ؤلُه مً بٞهى لم ًغؾل 

  ٗ تهاجغ٦تهما ٖال م   ،ا وطهبذ بلى ٚٞغ
 
 :باصعه الغحل ؾاثال

ٗ  ب -  .ا واهذ صازل الك٣ت مل زا٠ً خض ٌكىٞ٪خؿاؽ مسخل٠ َب

ببغاهُم هؼلذ ٖلُه ٧لمت الغحل ٦إجها صلى مً الثلج ؤل٣اه ٞى١ لم ًغص  

هغ له ؤن اإلاى٠٢ ٚحر مبكغ ٖلى ؤلا    .َال١عؤؾه ْو
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م ان ابج - ٖمغه ما هحروح ًخجىػ  يمم٨ً اؾإل٪ ؾاا٫.. اهذ ػي ابجي ٚع

 .هلها ٖكان ؤها عبِخه ًب٣  عاحلؤواخضة مً وعا 

 
 
ب مً هٟؿه ومً ا واؾخٛغ لم ٌؿخُ٘ ببغاهُم الغص ٧ان خل٣ه حاٞ

بت ٖىه ًجلـ م٘ ؤبحها  تخؿاؾه في جل٪ اللخٓب بإن ٖال ناعث امغؤة ٍٚغ

 
 
ت مٛل٣ت ال ٌؿخُُ٘ عئٍتها و٦إهه ناع َٟال ع ا ال ٣ًّضِ ؾاطح   وهي في ٚٞغ

 اإلاى٠٢ الظي ُٞه.

ى  يالىالض والىالضة في مدلت ابى ٖل - مً وعا  ةػ واخضان ابجهم مخجىّ  اٌٗٞغ

 .ى٫ اللي ٖلمىهالهن٧ل ألا  ياهلها واهه ّٖض 

ُلتي -  .ؤها مٗملدل خاحت ٚلِ وبٟخسغ ببلضي ٖو

-  
ّ
٪  يُجما جلٟل وجضوع في ال٨الم ومخدىلل حٛل ؤها متربي في الٟالخحن ٍػ

اٝع ان خغ٦ت ػي اللي اهذ ٖملتها لى في بلضها مم٨ً هجُب ٞحها عحالت  ٖو

 ُّ ُلخ٪ الخ٤وهد٤٣ واق  .ل٪ اهذ ٖو

 
 
ُت وما ًدضر ٞحها ا ًٖ جلم ٨ًً ببغاهُم ًضعي قِئ ل٪ الجلؿاث الٗٞغ

ٖ  بو  ٣ت الغحل في جإهِبه ٧ان ٧ل ما ن ٧ان ٢ض ؾم٘ ٖجها ويا١ طع ا بٍُغ

 ،ا البيخههه حاص وؤهه حضًغ بإن ٨ًىن ػوح  ؤغحل لًخمىاه ؾاٖتها ؤن ًثبذ ل

وبإن  تمىُل٤ ؤب ؤخـ بالسُاه ،زغآول٨ً ٧ان الغحل ٩ًلمه مً مىُل٤ 

الظي  ي٨ًً طل٪ الضبلىماسخي الغاقابيخه جؼوحذ مً زل٠ ْهغه، لم 

٧ان ًخ٩لم بمى٤ُ ٞالح في بلضتهم ٧ل ما  ،ٞسم ؤخُاء ال٣اهغةؤٌؿ٨ً في 

  ً ضه ؤن ًاصب طل٪ الىظ٫ الظي لم ًضزل بِخه مً بابه ٞو ل ٖلُه ًٍغ

 .الدؿلل ٧اللهىم
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لهم ٖلى ابجهم اللي ٞغخاهحن بُه.. اهذ  - ؤها هٗمل اٖخباع ألهل٪ ومل هٖؼ

 .مى٪ بجض يال هازض خ٣بو  يومل٨ل صٖىة بحها جاو يتهخُل٤ ٖال صلى٢

 .ؤها مل هُل٣ها بال لى هي َلبذ صه -

اوػة جُل٤.. بىت - ذ ٚلُها ٖو ٚلُذ في لخٓت ي٠ٗ  يهي زالم ٖٞغ

ذ اجها مم٨ً جسؿغ ؤهلها  اؾخٛلتها اهذ بمىخهى الىضالت اهما إلاا ٖٞغ

 .مجها عحٗذ ل٣ٗلها اووالصها ًخازضو 

خُىما ج٩لم ًٖ ؤوالصها و٢ض  ةزحر لماجه ألا يِٛ الغحل ٖلى خغوٝ ٧

 
 
ٗ   خانغ ببغاهُم بمى٣ُه ٞةطا ٧ان هظال ا و٧ان ٌٗخبرها هؼوة ؤو مُم

جت  ٦ثر مً ٞىاثضها وبن ٧ان ببغاهُم ًدبها ؤٞؿُتراح٘ ألن ؤيغاع جل٪ الٍؼ

سؿغها لؤلبض ألجها ؾدخٛحر ٖلُه وحٗخبر  ٞؿًُخى ل٩ي ال ج٣ٟض ؤوالصها ٍو

 .ا ال٣اصمتؾاتهأؤهه الؿبب في م

هل ٧اهذ مجغص ٢هت ٖابغة في  تًٟٗل هل ًخسلى ٖجها بهظه الؿهىل ماطا

 
 
 خُاجه خ٣

 
اجه لدؿخ٣غ بلى ا وهل ؾُإحي ٖلُه ًىم ًٟٙغ لها ٞع ا في ط٦ٍغ

اث اإلاغاه٣ت ومٛامغاث الخب الهٛحرة التي مغث به مً ٢بل  حىاع ط٦ٍغ

داو٫ ؤخاو٫  لم ٌٗبإ  ٢ىاٖه ل٨ً الغحلبن ًغاح٘ والضها في ال٣غاع ٍو

ل٨المه بل اهٟٗل ٖلُه واعجٟ٘ نىجه في جل٪ اللخٓت ٢اَٗتهما ٖال وهي 

ت  :ٖلى باب الٛٞغ

 .و٧ل واخض في خاله يلؿه َل٣ج يزالم ًا ببغاهُم لى بخدبج -

 ؟ا٢خىٗذ ًا.. ص٦خىع  -

 
 
 .ا وهى ٣ًى٫ ؤؾ٣ِ في ًض ببغاهُم وزغحذ ٧لماجه مهتزة ونىجه مسخى٣



 191  

 .َال٤ ي. اهتماصام صه ٢غاع٥ ؤها هخترمه. -

بىها الظي ْهغث ٖلى وحهه ٖالماث الاعجُاح ؤجغ٦تهما وزغحذ وؤ٦مل 

 
 
 :٢اثال

-  
 
ل خُاج٪ حغاءاث وبٗض ٦ضه اهصخ٪ ج٨ّمِ و ؤلا اخىا هىجز٫ صلى٢تى وجسل

 .بُٗض ٖىىا وحكىٝ مؿخ٣بل٪

ا للمؿدكٟ  لم ٨ًً ٌكٗغ حغاءاث م٘ والضها و٢ٟل ٖاثض  ؤههى ببغاهُم ؤلا 

٤ ٖىصج ب ونل للمؿدكٟ  ونٗض ه ٧ان مخبلض  بصخيء في ٍَغ ا بك٩ل ٍٚغ

لى وحهه ابدؿامت طابلت ًىػٖها ٖلى ٧ل مً ٣ًابله خه بالؿ٨ً ٖو  بلى ٚٞغ

هى الخؼن ؤو الىضم  تاؾخٛغب هٟؿه ٞلم ٨ًً ما ٌكٗغ به في جل٪ اللخٓ

٩ٞاع والسُاالث ٦مُت مً ألا  تب٣ضع ما ٧اهذ جضوع في عؤؾه في جل٪ اللخٓ

لت الؼمً ؤو ا٦دؿاب ٢ضعاث زاع٢ت آجمجي ع٦ىب  والسُِ التي ونلذ بلى

 جم٨ىه مً الاخخٟاّ بها.

ا قاهضه في ؤخض ؤٞالم السُا٫ الٗلمي ٢اصع ٖلى جمجى ؤًًا ؤن ًمخل٪ حهاػ  

اجه  الخٗامل م٘ ال٣ٗل ٦جهاػ ال٨مبُىجغ ًم٨ً مدى ٢ُإ ٧امل مً ط٦ٍغ

اجه ؤو ؤ٩ٞاعه ل٨ىه اؾدبٗض هظه الٟ يمىه صون ؤن جخإزغ باق ٨غه ٣ٞض ط٦ٍغ

ؼة بلى هٟؿه وؤ٢غب  لُه مً هبًه ولئن ب٧اهذ ٧ل لخٓت ٢ًاها مٗها ٍٖؼ

 
 
اث الغاجٗت ألخب بلُه مً ازخٟائها ًب٣  مٗظ با ه٨ظا وفي ٢لبه جل٪ الظ٦ٍغ

ا وهى مىحىص بإي خا٫ مً ألاخىا٫ مً طا٦غجه ٞالخؼن هى ما ًجٗلىا بكغ  

 .َال١وط٦غي خب ياج٘ زحر مً ٖضم وحىص ط٦غي ٖلى ؤلا 

 ٢هت ٞاجغة -ن الخُاة، الخُاة بٛحر الهىي ؤ٣ًىذ ؤو )

 ؤو  
 
 هٟاؾها الٗاَغةإلهبذ زُالي بؤحر التي وي بٛ
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ض ٌك٤ اػصخام الغحا٫ وجسى٣ه ألا    ٖحن الؿازغة(قٍغ

  :٩ٞاع هضهت مً ٖامل الاؾخ٣با٫قضجه مً جل٪ ألا 

ًا ص٦خىع ببغاهُم مدخاحُى٪ في خاصزت ٦بحرة جدذ وص٦خىع دمحم مدخاؽ  -

 .لىخضه

 .٢ىلهم مل٣ُخىف وبٗضًً ؤها مل هبُصخي -

 .مٗلل ًا ص٦خىع الىاؽ ٞى١ بٌٗ جدذ ًىىب٪ زىاب -

 ؤهه بٛحر "التى ؤلهبذ زُاله" ال ًؼا٫ َبِب   تؤصع٥ في جل٪ اللخٓ
 
 ا مؿئىال

 ؤًٖ خُاة البكغ ومُلىب مىه 
 
 .ان )ٌٗل٤ خؼهه ٖلى الكماٖت( ما٢خ

 

 

 

*  *  * 
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- 07 - 

 
ددؿُان جؤخض مىالث مضًىت ههغ حلؿذ صٖاء م٘ ؤمل  ٧اُٞه قهحر في يف

ال٩ابدكِىى وصٖاء جد٩ي ألمل بدماؽ جُىعاث ٖال٢تها بدامض ومكغوٖها 

الجضًض. ٧اهذ صٖاء حِٗل خالت مً الاعجُاح والث٣ت وجدـ ؤن الضهُا 

 ابدؿمذ لها و٧لما زُذ زُىة في طل٪ اإلاكغوٕ اػصاصث ز٣تها بىٟؿها.

 
 
جها ؤت ما بٗض ٖاص٫ بلى ما ٢بل خامض وهي جدـ مً خال بضؤث جسغج ٢لُال

ا في الٟترة الؿاب٣ت وبضؤ هى آلا  ن ًد٩ي لها ًٖ ما ًدضر ا٢تربذ مىه ٦ثحر 

ً الهمىم التي ٌِٗكها جل٪ ألا  ًام،  ٢الذ ألمل وهي جمسر في خُاجه ٖو

ىة ال٩ابدكِىى مً ٖلى قٟخحها  :ب٣اًا ٚع

 .وي مً حىهؤوهللا خامض صه َل٘ ٚلبان  -

 .وق٩ل٪ هخدبُه توهبل تاللي ٚلباه ي اهتوهللا -

 .الهغاخت ؤها بضؤث اعجاخله وخاؾه ان هى ٦مان بضؤ ٣ًغبلي -

ل ًدب.. صه ُٞٓ٘ - لى ج٣ضعي زضي  ياهت ،ًا بىتي خامض صه مُٗٞغ

مهلخخ٪ مىه بـ مً ٚحر خب وال صًاولى ٌٗجي لى ٦مل مٗا٧ي في 

 .اإلاكغوٕ مً ٚحر حىاػ ًب٣  زحر

تزوحها وج٣ؿم ل٨ً صٖاء لم ج٣خى ٘ ٞما ػالذ هٟؿها جغاوصها بإن ٣ًبل ٍو

 .وؿان َُب و٢ابل للخُٛحربألمل بإهه مً صازله 
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 ؟ًهبهخٗملي  تَب لى اججىػجُه وبٗضًً ل٣ُدُه م٘ واخضة جاهُ -

 ت.مل ٖاٞع -

جها ا٢تربذ مً خامض ؤخؿذ ؤهظا هى هاحـ صٖاء الظي ًضاهمها ٧لما 

ػوحخه وم٘ طل٪ ًٟٗل ما ًٟٗله ٞما هه ًدب بؤ٦ثر، ل٣ض ٢ا٫ لها مً ٢بل 

 بزغي. ًٞلُت التي لضحها لخجٗلها جًٓ ؤهه لً ًسىجها هي ألا هي ألا 
 
 ن عحال

ُت خامض ًامً صوم   ٢اَٗذ ؤمل  ي..ا ؤن امغؤة واخضة ال ج٨ٟمً هٖى

 :ؤ٩ٞاعها ٢اثلت 

 ؟هى اإلاُيُمام احكاعج هىا ٧ام -

 .مخساِٞل مِٟل مىُمام حكاعج -

 .غة صي.. ٖكان زاَغي َب زلحها ٖلُا اإلا -

ضخ٨ذ صٖاء وهي جُلب مً نض٣ًتها ؤال جغ٦ؼ في هظه اإلاؿاثل بال ؤن 

ؤمل ؤنغث وؤمام بنغاعها اؾدؿلمذ صٖاء ل٩ي ال حُٗي نض٣ًتها 

ا بٟاع١ بُجهما، ؤقاعث ؤمل للىاص٫ ٞجاء لها بكُ٪ الخؿاب خؿاؾ  ب

خدذ خ٣ُبتها وويٗذ وع٢ت  هٓغث للغ٢م زم ابدؿمذ ووحهها مدمّغ  ٞو

   .ا وؤُٖتها لهمً ٞئت السمؿحن حىحه  

 .اهتى اللي ٖملتى ٞحها بيذ باعم صًله  مٗلل ب٣ -

زمؿِىاًه ػي صي في ٧ل  يوال حهم٪ ٧ان زُُبي هللا ًجخمه بُازض مج -

 .ؤولى يزغوحت.. اهت

 ي.ؤمل ؤها ٖاوػة ا٢ىل٪ ٖلى خاحت بـ ما جغصٌل صلى٢ت -
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ؤًام وهى ؤمىُتها ؤن حٗمل نغخذ لها صٖاء بما ٧اهذ ج٨ٟغ ُٞه مىظ ٖضة 

 .نض٣ًتها مٗها في طل٪ اإلاكغوٕ بك٩ل صاثم

-   ٗ  .اوصي ٖاوػه ج٨ٟحر مىا٣ٞت َب

 .بـ ؤها ٧ان في صماغي ٨ٞغة جاهُت -

 
 
ا حؿاهم به في اإلاكغوٕ ٧اهذ ٨ٞغتها جخلسو في ؤن ج٣غى نض٣ًتها مبلٛ

ٟت ٖىضها وجضٞ٘ لها مً ألا  ٨ت مٗها ال مْى ى عباح ٧ل قهغ ختلخ٨ىن قٍغ

٣ت ج٨ٟحرها وعًٞذ ٖغيها ،حؿضص اإلابلٜ بال٩امل  .اهضهكذ ؤمل مً ٍَغ

 .لخامض ٦ضه هى ٦مان يهبلت ًا بذ.. مهِبت لخ٣ىل ياهت -

٢غب خض لُا واها هؿلٟ٪ مبلٜ نٛحر وهُب٣  ههِب٪ ؤ يال َبٗا اهت -

٨ يبؿُِ بـ هخب٣ ُٗ  تقٍغ  .كغاوكاهلل بال

 .ال ًا صٖاء مل هُىٟ٘ -

ا مل بازض عؤً٪ ٦ضه ٦ضه اللي في صماغى هٗمله.. بصخي ًا عوح ؤم٪ ؤه -

٨ت  ياهت هخبضؤي مٗاًا اإلاكغوٕ زُىة زُىة اٖخبري هٟؿ٪ قٍغ

 .باإلاجهىص

 :ها ًٖ عؤحها ل٨ً صٖاء ؤ٦ملذ ٢اثلتءزىابهٓغث لها ؤمل بخإزغ وخاولذ 

 .٦مان توبٗضًً ُٞه في صماغي خاحت جاهُ - 

 ؟اًه هي -

 .ه٣ىل٪ بٗضًً زلحها في و٢تها -

 .جهضقى ًا بذ ًا صٖاء ؤها خاؾه ان الٟلىؽ هًٟذ صماٚ٪ -
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 ..هههههه.. بجض -

ذ الكٗىع بالٛجى ٧اهذ حاصة في ٢ىلها ٞضٖاء حٛحرث ول٨ً لؤلخؿً، زب  

ا مً شسهُت صٖاء اإلاهؼوػة وز٣تها اإلا٣ٟىصة بىٟؿها وحٗلها اإلااصي حؼء  

 ل.  ن جيخٓغ عص الٟٗؤجداو٫ ؤن ج٣ىم بالٟٗل ال  ،ًجابيبج٨ٟغ بك٩ل 

 .ؾُما الجهاعصه بالظو١ بالٗاُٞت يخامض ًضزلج يهسلل -

 .ماشخي ِٖصخي ًا ؾتي بـ عبىا ٌؿتر -

ض بالل٣اء مغة ؤزغي  ٤ الٗىصة لبُتها  ،اٞتر٢خا ٖلى ٖو طهبذ ؤمل في ٍَغ

لذ صٖاء جخجى٫ بحن اإلادالث اإلاىحىصة باإلاى٫ ختى حاء خامض ؾلمذ  ْو

او٫ ؤن ًسٟحها ؤزظها مً ن خبا بٗالماث ال٤ًُ و ٖلُه ٧ان وحهه م٨ؿى  

 ٖم وحلؿا لخىاو٫ الٛضاء.اخض اإلاُؤًضها وجىحها بلى 

ن جٟهم مىه ؾغ ي٣ُه وبٗض ٖضة مداوالث بضؤ ًد٩ي لها ًٖ ؤخاولذ 

ؾاجظجه إلاىا٢كخه في ؤإلا٣ابلت ؤخض  يطهابه الُىم للمؿدكٟ  الجامع

اث ه مىيٕى لغؾالت الض٦خىعا ولم ٌعجب الغحل ؤي شخيء مً اإلاىيٖى

ا ختى حم٘ ٞحها ماصة ٖلمُت م٣بىلت.التي ا  ٢ترخها خامض والتي حٗب ٦ثحر 

ن وفي ٧ل مغة مغ ؤعب٘ مغاث ختى آلا ولى ٣ٞض ج٨غع هظا ألا لم ج٨ً اإلا٣ابلت ألا  

ُلب مىه البدث في مىايُ٘  ٌ ا٢تراخاجه ٍو زغي وهظه اإلاغة ا٢ترح ؤجٞغ

بضؤ طا با و الغحل ٖلُه البدث في مىيٕى لً ًم٨ً جىُٟظه في مهغ ؤبض  

 ُٞه ٞلً ًخم الغؾالت ولى بٗض ٖكغة ؤٖىام.

 .بـ ؤها خاؾت ان ُٞه خاحت جاهُت مًا٣ًا٥ -
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ا صماٚه مٟحهاف ؤ٩ٞاع ٧لها زغ وؤؾاؾ  ب٣ىل٪ الغاحل مخىذ مٗاًا ٕ آلا  -

 .نغانحر مُخت

في الجهاًت  ،زغ ل٣ًُهآ اْلذ جلر ٖلُه وهي جهمم ٖلى ؤن هىا٥ ؾبب  

هه بالٟٗل جاٞه وال ؤا في هٓغها وهى ًغي ناعخها بإن الؿبب ٢ض ًبضو جاٞه  

اعجه ألا  ا خؿاؾ  بزحرة للمؿدكٟ  ًضعي إلااطا الكٗىع بال٤ًُ. زلٟذ ٍػ

ا ما والجمُ٘ ا بالٛغبت. ٧ان ًمصخي في اإلا٩ان الظي اٖخبره بِخه ًىم  ٢اجم  

 
 
خؿاؽ الٗغوؽ خحن جؼوع بِذ ةا بخؿاؽ ٦ٌؿلمىن ٖلُه باٖخباعه يُٟ

تها مً ٢بل.. بٞت ؤبحها بٗض الؼواج وجضزل ٚغ  زىتها التي ٧اهذ ٚٞغ

ن ٢ُٗت نٛحرة مً ٢لب٪ ٢ض ٚاصعج٪ وؾ٨ىذ هظا ؤخؿاؽ ٌكبه ب

 اإلا٩ان.

ت الٗملُاث لِؿلم ٖلى ببغاهُم ودمحم و٢ض ٧ان ٧ل مجهما  صزل ٖىض ٚٞغ

 
 
قاعجه بترخاب ل٨ً با ٖلُه لحهما ٞغص  بؤقاع  ا في احغاء حغاخت،مجهم٩

ت  هه لم ٌٗض مً خ٣ه صزى٫ بإخؿاؾه ب  ،خؿاؽ سس٠ُبالٛٞغ

 ،خًاع شخيء لهبهه خحن َلب مً ؤخض الىىاب الهٛاع ؤسس٠ وألا

 
 
ال بٗض اؾدئظان بام .. دمحم الظي ٧ان ال ًظهب للخم  اؾخإطن مً دمحم ؤوال

ن دمحم جهغ الىاثب الجىُىع ؤخامض ناع هى آلامغ ولم ًس٠ٟ مً طل٪ 

 ن ص٦خىع خامض هى ؤؾخاطه.بو٢ا٫ له 

. ٧اهذ حكٗغ تما٢خ تن جل٪ اإلاغخلبوواؾخه ٢اثلت لُه صٖاء باؾخمٗذ 

جها ونلذ ٖىضه إلا٩اهت ججٗله ؤباألسخى ل٣ًُه وبالٟغخت في طاث الى٢ذ 

 .ًد٩ي لها ًٖ جٟانُل همه 

 .ًلال ه٣ىم ب٣ه ٖكان هلخ٤ الُٟلم -
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 .اعخمُىا ب٣ه ؤها ملِل في الؿُما والخىاعاث صي -

 .ضهوخُاحل الىبي.. ؤها مُلبدل مى٪ خاحت ٢بل ٦ -

و٢امذ مٗه مخإبُت  ،يُغ للمىا٣ٞت ؤمام وابل مً صٖىاتها وبلخاخهاا

  ،طعاٖه مخىحهحن بلى الؿِىما
 
 :وبٗض ٖضة زُىاث سخب طعاٖه مجها ٢اثال

 .ي خض ٌكىٞىاؤزلُىا ماقُحن ٖاصي.. اإلا٩ان صه مىِ ومم٨ً  -

وا٣ٞذ وحٗلذ طعاٖحها بلى حىاعها وصزال بلى الؿِىما.. ٧اهذ الهالت 

ت  حلؿذ بلى حىاعه وويٗذ عؤؾها  ،ال مً ٖضص ٢لُل مً الىاؽبٞاٚع

٘ ًضه لًُٗها ٖلى  تٖلى ٦خٟه وهي حكاهض الُٟلم، ؤعجبخه الجلؿ ٞٞغ

لبذ مىه  ٘ ًضهؤ٦خٟها ل٨جها اٖخضلذ َو   .ن ًٞغ

 .في صعاعي تَب ما اهتي مدكٗل٣ -

-  ُِّ هما اهذ هللا ؤٖلم بُ٪..  اهذ وا٣ٞذ ان بؾلُمت  يتجٟغ١.. ؤها ه

 ي.اٖخحن صو٫ بخىعي ؾِبجي ٖلى عاختالؿ

١ صه الاهىزت صي غِ اًه الضل٘ اإلاِ ةًا ؤم الكحزوٞغهُا اللي ٖىض٥.. و بٗضًى -

 .متىبهؼلذ ٖل٩ُي 

 .زلُىا هخٟغج  اؾ٨ذ ب٣ -

ب وبإجها ألو٫ مغة  ويٗذ عؤؾها ٖلى ٦خٟه زاهُت وؤخؿذ باَمئىان ٍٚغ

 ٌِ ىىم لم ًيخٓغ ص٢اث٤ ختى اؾخٛغ٢ذ في ال جدـ مٗه باألمان ولم جم

ا ختى   ؤ٦ثحر 
 
 :٣ًٓها ٢اثال

عبٗحن حىُه ٖكان جىامي ما ؤمضٞٗاها ٧ل واخض  يوخُاة ام٪.. هى اهت -

 ا.جغوحي جىامي في بِخ٨ى 
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٣خ٪ صي بمىث ٞحها - .. ٍَغ  .ٖاٝع

بٗذ ٖلحها ٢بلت ع٣ُ٢ت  ٞسخب ًضه بدغ٥ جمثُلُت  زم ؤمؿ٨ذ ًضه َو

 :وهى ٣ًى٫ 

 .ًض خض ٚحر ابى٧ي وام٪بمخبىؾِل ؾخٟٛغ هللا الُٗٓم.. ًا بىتى ؤ -

 
 
 :ضخ٨ذ ٖلى حملخه ٞاؾخُغص ٢اثال

 .ًضٚحر ؤلا  تن ٧ان والبض ٌٗجى مم٨ً خاحب -

 .ههههههه.. اوسخى ًا ٖمغو  -

هه مً الؿهل ؤن ج٨خىي بها ول٨ً الث٣ت ؤجها جلٗب بالىاع و ؤ٧اهذ حٗٝغ 

ًتر٥ التي ا٦دؿبتها بىٟؿها حٗلتها حٛامغ ولم ال ٞما الظي ؾخسؿغه.. لم 

طا بن ٨ًىن له ٞحها هضبت ٞماطا ًًحر ؤٖاص٫ في ٢لبها ٢ُٗت واخضة صون 

 ػاصث واخضة.

 

 

*  *  * 
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- 08 - 

 
 
ّ
وؿان بوؿان بٗض خاصر مدؼن ؤو ٣ٞض و ٖلماء الىٟـ ما ٌٗتري ؤلاًلس

ؼ في زمـ مغاخل ه٩اع، الًٛب، اإلاؿاومت، الا٦خئاب ؤلا ) ي:وه، ٍٖؼ

  جدضر ٖاصة بالترجِب (،والخ٣بل
 
ه٪ ٢ض ٣ٞضث طل٪ الصسو ؤ ٞخى٨غ ؤوال

ا في ٣ٞضه زم حؿاوم باللىم ٖلى مً جٓىه ؾبب   يزم جدـ بالًٛب وجل٣

 ال٣ض  
 
ا زم ج٨خئب خحن جخإ٦ض مً ؤن ال ع وجخٟاوى مٗه ٧ي ًتر٥ ل٪ قِئ

 ٞاثضة وؤزحر  
 
ا ٢ض جخضازل جل٪ اإلاغاخل ؤو ا جخ٣بل وجيسخى ؤو جدىاسخى. ؤخُاه

بلى ال٣ىاٖت الجهاثُت بإن ما خضر ٢ض  ًخ٨غع بًٗها ختى ًهل الصسو

 .خضر

ً ٖلى َال٢ها ال ػالذ جدىاوب ٖلحها اإلاغاخل السمـ.   ٖال وبٗض مغوع قهٍغ

 بغػها والظي ٌؿُُغ ٖلحها ؤٚلب الى٢ذ ٧ان الًٛب.ؤل٨ً 

 .اب الظي ججضه حاهبها صوم  بحها ٞهى لم ٨ًً طل٪ ألا ؤجاعة جهب لىمها ٖلى  

ا و٧اهذ حؿ٣ِ مكاٖغها ؿاٞغ بُٗض  جغبذ ؤٚلب ؾىحن ٖمغها وهى م

ب مجها. وآلان ًإح طل٪ الغحل بمىخهى  يواخخُاحها ألب ٖلى زالها ال٣ٍغ

جبرها ًٖ الخسلي ًٖ  دلل ؤٞٗالها ٍو البؿاَت لُٟغى ٢اهىهه ٖلحها ٍو

هل به حبروجه بلى تهضًضها بةبٗاصها ًٖ   بىائها.ؤػواحها ٍو

 
 
ؿا٢ذ وعاء مكاٖغها زُإث واوؤا ؤزغي جم٣ذ هٟؿها وجغي ؤجها ؤخُاه

وؿاهت و٦إهثى. ةجها في مجخم٘ ال ًغخم وال ٌٗتٝر باخخُاحاتها ٦ؤووؿِذ 
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ا في شخيء بال  ؤٖلحها ؤن جبهغ مىي٘ ٢ضمها. لم ٨ًً  ي٧ان ًيبػ
 
بىها مد٣

 جها ؤ٢غب بلى السلُلت ؤو اإلادُٓت مجها بلى الؼوحت اإلادترمت. بخحن ٢ا٫ لها 

ً  ؤبغاهُم ب ً 
 
ُ  ا ٧ان مسُئ ا في جؼوحها وهى ٌٗٝغ ْغوٞها ا، ٧ان ٚب

 
 
ن َلبذ هي طل٪. ما بختى و  تا ؤ٦ثر في جُل٣ُها بخل٪ البؿاَومسُئ

و٫ يض الضهُا ن لم ٨ًً هى حضاع صٞاٖها ألا بهثى ٞاثضة الغحل في خُاة ألا 

ٟٛغ له هبل ٌن لم ًجبرها ٖلى الضٞإ ٖىه. هل بلىا الخب  ي٧لها وماطا ٌٗج

 .ًٖ ػواحهما يبالخسل ٚاًخه في خماًتها خما٢ت وؾُلخه

ماػا٫ ًداو٫ الضعصقت مٗها ٖلى الِٟـ بى٥، ٖاص خبهما بلى م٩ان مُالصه 

في الٗالم الاٞتراضخي. ٦خب لها ًٖ اخخُاحه لها و٠ُ٦ ؤهه ماػا٫ ًدبها 

وؾُيخٓغها مهما َا٫ الى٢ذ ختى جخدؿً  او٠ُ٦ ؤهه لً ًخسلى ٖجه

بىٖىص ٢ض ال ٣ًضع ْغوٞها. ٧اهذ جغص ٖلُه وجُلب مىه ؤال ًغبِ هٟؿه 

 ٖلى جىُٟظها.

  
 
 ناع ٧ل شخيء سسُٟ

 
ا وناعث ال ج٣ضع ٖلى الخدضر مٗه  ٞخٛل٤ ا مم٣ىج

ن ٌٗبر لها ًٖ اقدُا٢ه.. ؤطا خاو٫ بعب٘ حمل زانت ؤؤي مداصزت بٗض 

ض ؤن جىجٝغ وعاء مكاٖغها زاهُت ٣ٞض بحكخا١  لُه وتهغب مىه وال جٍغ

تإخؿاؾها بب٦غهذ  طا ب. لً جدضزه بال في الىىع جها امغؤة طاث ٖال٢ت ؾٍغ

 ا ما. ن ًجيء ًىم  ؤ٧ان لهظا الىىع 

لحها وبلى با، جىٓغ ًجبرها ًٞىلها ٖلى ٞخذ نٟدخه ٖلى الِٟـ بى٥ ٦ثحر    

 ؤما ٨ًخبه ٖلحها وحٗل٤ 
 
ا ٞخجضه بٗض حٗل٣ُها مباقغة ًداو٫ الخدضر خُاه

 ب
 
 جها بخٗل٣ُها جداو٫ ال٨الم مٗه.ؤا لحها ْاه
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٣ت ج٨ٟحرها وخحن ٧ل الغحا٫ ؤٚبُا ٍغ ء خحن ٨ًٟغون في مكاٖغ اإلاغؤة َو

دللىن عصوص ٣ًِؿىن مكاٖغ اليؿاء بمكاٖغهم ُه  ٞٗالهً بخدلُالث ؤم ٍو

ت التي جخضازل ٞحها ط٦ىعٍت ؾُدُت ال جدىاؾب وح٣ُٗضاث اإلاكاٖغ ألا  هثٍى

ض ٖلحها في ألا مكاٖغ الخب بالسىٝ والخدٟؼ والخماؽ ألا  هثى مان وجٍؼ

 .ُب والظهب والسُُئتالكغ٢ُت ٣ٖض الٗ

ً  ؤ٧اهذ جغاه  مُغها بخٗل٣ُاجه و ً ٧ان  ،عجاباجهبا ًخاب٘ نٟدتها ٍو

ٗ  ؤهما ئ اهٟهالهما في الىا٢٘ وب٣ا  نض٢اء ٖلى الِٟـ بى٥ وي
 
ا لم ا قاط

ض ؤن  جضعِ  إلااطا جغ٦خه ٌؿخمغ.. عبما ؤق٣ٟذ ٖلُه مً ٞٗلت ٦خل٪ وعبما جٍغ

 جغي ب٣اًا مىه ال جضعي.

ن بٗضهما هى ؤت لؿمحرة ؾُٗض ج٣ى٫ ٞحها لخبُبها ٚىُؤطاث مغة هؼتها 

خؿذ ان ؤال في طعوة الٟغح، بالتي ال ًضاهمها الجغح  يههُبها هي ٞه

ىُت م٨خىبت ألحلها ٞىيٗتها ٖلى نٟدتها.  الٚا

ىُت ٣ٞض حٗاْم ؤهضمذ بٗض طل٪ ٖلى   خؿاؽ بجها ويٗذ جل٪ ألٚا

ي الٗالم الاٞتراضخي )اإلاىحىصًً باليؿبت لها ف تببغاهُم بالظهب واإلاؿاولُ

غ ووٖىص و  ل ًمُغها بغؾاثل جبًر هه لً ًخسلى ؤًمان مٛلٓت ؤ٣ِٞ( ْو

 ن جٟخذ طل٪ الباب زاهُت.ؤمً عؾاثله ولم جىا٤ٞ  ّي  ؤٖجها. لم جغص ٖلى 

ل ًداو٫ مغاؾلتها ل٨ً ال ًدضثها  ال في ببٗض ٞترة اؾخىٖب الضعؽ ْو

ًداو٫ مهاجٟتها عبما  لذ طل٪ لٟترة وهى في ٧ل طل٪ المىايُ٘ ٖامت وج٣ب  

ا مبالٛا ن حاء ًىم عؤث ٖلى نٟدخه مؼاخ  ؤجها لً جغص ٖلُه، بلى ؤالهه ٌٗلم 

ن حكٗغ جدغ٦ذ ؤُٞه بِىه وبحن ٞخاة حؿم  هٟؿها )ٞاعؾت ألاخؼان( وصون 

 
 
ا حاء بٗضه اجها٫ مىه. ٧اهذ ؤو٫ مغة جتر٥ هٟؿها ٚحرتها ٨ٞخبذ حٗل٣ُ
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ٚل٣ذ الهاج٠ اهخابتها هىبت ؤبٗض ؤن جخدضر مٗه ٖلى َبُٗتها مىظ اٞتر٢ا. 

ا ًٖ الغص ٖلى عؾاثله ؤو مً الىضم والا٦خئاب حٗلتها بٗضها ج٠٨ جمام  

 الخٗل٤ُ ٖلى نٟدخه.

ً  ناعث آلا  ا في الؿٟغ وج٣بلذ ؤ٦ثر ٨ٞغة ب٦ما٫ صعاؾتها في ن ج٨ٟغ حض

ا بل وؤ٦ض لها ؤهه الساعج. خحن ناعخذ والضها بظل٪ عخب جمام  

حغاءاث ؾٟغ ؤوالصها مٗها بجهاء بغ بل و ؾِؿاٖضها ٖلى الؿٟ

 وؾِؿخسضم ٧ل اجهاالجه لخظلُل ال٣ٗباث التي ٢ض جىاحهها.

ا بظل٪ الخىا٢ٌ في   ًبها ٦ثحر  ٩ٞاعه ٞهى ٣ًضع ؤؤزاع ؤبىها اؾخٛغابها ٚو

ٗ  ةٖلى خماًتها وحٗل ػواحها ب اوالصها  ن جساٝ مً ٣ِٞض ؤا صون بغاهُم وا٢

جت بضؤث ٖلى  نؤوماػا٫ ًبرع لها ؤهه ال ًم٨ً  ٌؿمذ لها باالؾخمغاع في ٍػ

 ا ال ٣ًضع ٖلى جدمل اإلاؿاولُت.ؤؾـ زاَئت وؤهه ًغي ببغاهُم مؿتهتر  

ذ طال٪ ؤمـ  ،الُىم ًىا٢ل ببغاهُم عؾالت اإلااحؿخحر السانت به ٖٞغ

ٖالن التي وكغها ٖلى الِٟـ بى٥ ٨ٞخبذ له حٗل٣ُا مخمىُت مً نىعة ؤلا 

٤ُ و٧الٗاصة ؤعؾل عؾالت ب ٗضه مباقغة ًبلٛها ؤهه ال ًدـ َٗم الخٞى

 هه ٧ان ًخمجى لى ؤجها مىحىصة. ؤٞغخخه باإلاىا٢كت و 

ال حٗٝغ هل هي صٖىة مىه لخدًغ اإلاىا٢كت ؤم ؤهه ًخدضر ٣ِٞ ًٖ 

مكاٖغه ل٨جها لم ج٨ً لخدًغ ٖلى ؤي خا٫. بٗض ؤن عؤث الغؾالت اهخٓغث 

له الخى٤ُٞ  ا جخمجىلُه عص  بٚل٤ الِٟـ بى٥ زم ؤعؾلذ ؤختى جإ٦ضث ؤهه 

.ِ٣  ٞو

مىا٢كت عؾالخه.  ء٧ان ببغاهُم في جل٪ اللخٓت في زًم الاؾخٗضاص لبض

ء الُىم ؤ٦ثر مً اإلاٗخاص ىال٨بري في اإلاؿدكٟ  جمخل ٧اهذ ٢اٖت اإلادايغاث
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ماحؿخحر في هٟـ الُىم لىاثبي حغاخت الخجمُل  ٞالُىم مىا٢كت عؾالتي

ًًا ؤ٢اعب ؤممغياث وجغي ؾاجظة و ؤَباء و ؤ بغاهُم. جغي في ال٣اٖتبدمحم و 

ج مًبدمحم و  ُٟت و  بغاهُم، مٍؼ حُا٫ مخٗا٢بت مً ؤاإلاالبـ الكبابُت والٍغ

 .الخُٟض بلى الجض

م مً السالٞاث بحن دمحم و  بغاهُم وازخالٝ ْغوٞهما ومكاعبهما ٧ان ببالٚغ

ؼ ٧ان وحىصه بًجمٗهما في هظا الُىم قٗىع واخض وهى اٞخ٣اص  وؿان ٍٖؼ

طل٪ الُىم. دمحم ٌكٗغ بى٣و ٞغخخه لٗضم  ؾُهحر مهضع ؾٗاصة في

دخًىه بٗض  ٖالن بوحىص ؤبُه ٧ان ًخمجى ؤن ًجلـ في جل٪ ال٣اٖت ٍو

ؿلم بٟسغ ٖلى  ل ؾاجظجه. ًإزظ مٗه نىعة وهى ٣ًبِّ ؤهدُجت اإلاىا٢كت َو

 ٖالن السام باإلاىا٢كت.زغي ؤمام لىخت ؤلا ؤًضه ؤمام اإلاىهت ونىعة 

٣تها مٗه يٌٗلم ؤجها لً جإح بغاهُم بالُب٘ ٧ان ًيخٓغ ٖال وهىب ، حٛحرث ٍَغ

 ٦ثحر  
 
 ،ا ًدـ ؤجها لم حٗض حكٗغ هدىه بظل٪ الخب الظي ٧انا..  ؤخُاه

 
 
ا ؤزغي ًدـ بإن اهجغاٞها هدىه ٧ان بٛغى ؾض ه٣و في خُاتها وؤخُاه

ىضما ناعث ج٩لٟخه ؤ٦ثر مً ٞاثضجه جسلذ ٖىه. هل هظا خ٣ُ٣ي هل  ٖو

المها ل٨ً خحن آٗه بالغاخت مً ٧ان باليؿبت لها مجغص صواء قٗغث م

 ٖاهذ مً ؤٖغايه الجاهبُت ٦ٟذ ًٖ جىاوله وعمذ ما جب٣  مً ؤ٢غانه.

٣ى٫ لىٟؿه  ٗظعها ٍو هه مهما حٗا٠َ مٗها ٞلً ًدـ بٌٗىص زاهُت َو

بالىاع بال مً ٨ًخىي بها وؤجها مهما ٞٗلذ ٞلها ٧ل الخ٤ هى لم ًٟٗل مً 

 
 
ٍاث حمُلت جبدؿم خحن جظ٦غها ال مجغص ط٦غ بم لها ا ولم ٣ًّضِ ؤحلها قِئ

 
 
 خُى

 
ا. ٣ًؿم بِىه وبحن هٟؿه ؤهه لً ًخسلى ا وجضم٘ خحن جٟخ٣ضها ؤخُاه

 ٖجها مهما ٞٗلذ وؾُيخٓغها مهما َا٫ الؼمً.



 215  

   ٗ ا ٌؿخدًغه في طل٪ ُٞلم الخب في ػمً ال٨ىلحرا الظي قاهضاه م

٣ت مبخ٨غه هي في بُتها وهى في اإلاؿدكٟ  ٌكاهضاهه في هٟـ الى٢ذ  بٍُغ

  ٗ ا في وهىاجٟهما مٟخىخت ًدباصالن عؤحهما في اإلاكاهض و٦إجهما ًجلؿان م

ا ختى ٖاصث الؿِىما، في هظا الُٟلم اهخٓغ البُل خبُبخه زمؿحن ٖام  

 ٖىام.ؤن اهخٓغها هي ٖكغة بلُه ٞما ًًحره ب

ن مً اجهما مى٢ىؤوهى  ،بغاهُم في طل٪ الُىمبزغ ٧ان ًجم٘ دمحم و آشخيء  

ا لالمخداهاث التي جلحها حغاء ق٨لي جمهُض  بمجغص ؤن مىا٢كت الغؾالت 

وختى الامخداهاث ناعث ؤ٢غب بلى م٣ابالث التر٢ُت الىُُْٟت ٞل٩ي جترقى 

البض ؤن جدهل ٖلى اإلااحؿخحر ولظل٪ جدهل ٖلُه في و٢ذ ًدىاؾب م٘ 

ت بدث٪.ؤ  ٢ضمُخ٪ في الٗمل ال م٘ ٦م احتهاصج٪ ؤو ؾٖغ

ألاهل والٗاثلت ولظل٪ بظ٫  اإلاىا٢كت ق٩لُت اطن ل٨جها ٞغنت لٟغخت

ه اإلاخٗىذ الظي ٧ان ًهغ ٖلى جإزحر  ببغاهُم حهىصا مًيُت م٘ مكٞغ

مىا٢كخه ولم ًجض حجت لُعجل بها الا جذججه بإن ْغوٞه اإلااصًت ؾِئت 

حر الى٣ٟاث. اؾخجاب  ض ٣ٖض مىا٢كخه م٘ دمحم في هٟـ الُىم لخٞى ٍغ ٍو

 
 
ض الغحل له ٣ٞض ٧ان يُٟٗ ُ  ر  ؤن ًبضو زحِّ ا ؤمام جل٪ الدجت  ًٍغ ا ٖلى ا خاه

 الىىاب اإلاؿا٦حن.

ن اهتهُا مً ؤ٧اهذ البضاًت بمىا٢كت ببغاهُم زم جلتها مىا٢كت دمحم وبٗض 

ا٢ه و  اثلخه زم ؤاإلاىا٢كت زغج ٧ل مجهما وجباص٫ الهىع م٘ ٞع ؾاجظجه ٖو

  ٗ هما ٣ٞض ٧اها تؾاجظؤا بلى ال٣ؿم وحلؿا لبٌٗ الى٢ذ م٘ نٗضا م

ؿحن ًجلـ ال٩ل مٗهما وحهىحهما بلى ٌٗخبران في هظا الُىم  ن اهخهى ؤَٖغ

هما وبضء مغخلت الاؾخٗضاص خحلُىم بالىدُجت اإلاخى٢ٗت ب٣بى٫ عؾاال

 لالمخدان.
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ُ  ٦ما ٧ان مخ٣ٟ ا بِىما ؾاٞغ ا ٖلُه عح٘ ببغاهُم للٗمل ٣ٞض ٧ان هىبخج

دمحم م٘ ٖاثلخه بلى بلضجه.. ع٦ب م٘ ػوحخه وابيخه في واخضة مً الؿُاعاث 

ا مً ٦ٟغ الكُش لخ٣ل ؤ٢اعبه لخًىع اإلاىا٢كت. ًغث زهُه  التي خ

 ٧ان ًىم  
 
ُ  ا مصخىه ن ٖمه با ختى ا باإلاكاٖغ ٞدًىع ط٦غي والضه ٧ان َاٚ

 
 
 ا ٖلى هجاح اإلاىا٢كت.  ؤحهل بالب٩اء خحن ٧ان ًدخًىه مهىئ

٧ان ؤزىه ٖلى ًجلـ ٖلى ال٨غسخي ألامامي وبضؤ ًد٩ي له ًٖ جُىعاث 

خ٩لم بدماؽ ًٖ  زُُه ال٣اصمت والتي حكمل و٢ٟت اخخجاحُت خملخه ٍو

ت ألا  ؾماُٖل في بم٘ الخاج  تمً للخىضًض بخىاَا الكَغؤمام مضًٍغ

 .اٚخهاب ؤمال٦هما

ومم٨ً هاؽ جسل في  ة،ما بالف ًا ٖلى الى٢ٟاث صي ممجهاف ٞاًض -

 .وؾ٨ُُم جسغب الضهُا

ما ج٣ل٣ل اخىا مغجبحن ٧ل خاحت ومٓبُحن ٦مان م٘ هاؽ هخهىعها  -

 .٨بر اإلاىيٕى أل٢صخى صعحتوهى

ب  - ؾماُٖل ببغاخخ٪ بـ اجإ٦ض مً هىُٖت الىاؽ اللي حاًت مم٨ً ٢ٍغ

 .٨ًىن مغجبل٨م ٞش يمً الىَجبخإ ألا 

 .ال اللي زال٣هابًااااا ٖم ؾِب٪ ما ًازض الغوح  -

 

*  *  * 
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- 09 - 

 
 .هخُجي يٞايل ٖل٩ُي ج٨ت.. هخُجي ٌٗج -

 .وبـ اوسخى ًا ص٦خىع.. ؤها ازغي ٦الم -

ضخ٪ خامض وهى ًضاٖب ؾهام اإلامغيت التي ٖلى وق٪ الضزى٫ مٗه 

حغاء حغاخت جغ٢ُ٘ حلضي ألخض مغضخى الخغو١. بللٗملُاث إلاؿاٖضجه في 

 
 
وؤصلت ٦ثحرة  ٧اهذ ٞخاة زُٟٟت الغوح ٖظبت اإلاالمذ و٧ان ًلمذ ٞحها صالال

جها ؾهلت اإلاىا٫ ل٨جها جدب الخٓاهغ بال٨ٗـ. ٧ان ٌؿخسضم بج٣ى٫ له 

٣خه اإلاٗخاصم ًداءه باإلاؼاح ختى ًهل اإلاٗجى اإلاُلىب بفي حٛل٠ُ  ةٗها ٍَغ

 صون ؤن ًمؿ٪ ٖلُه ؤخضهم ٚلُت ما.

٧ان ٌٗمل الُىم في مؿدكٟ  ألامل الخاب٘ لىػاعة الصخت بٗض ؤن جغ٥ 

الخاالث الهٗبت التي حك٩ل له  يخضمً بالجامٗت و٧ان مٍغًه الُىم 

  ً ُ  جدض ه مً ؤ٩ٞاعه اا شسه  :خهاصخي الخسضًغ وهى ٣ًى٫ لهزا. اهتٖز

 .الُٗان صه مل هُىٟ٘ ًىام ألن ٖىضه ؤهُمُا -

ٗ   أل - ض وخالخه َب ا.. الُٗان صه الػم ًىام ألهه لى ما هامل الاهُمُا هتًز

 .هخخ٣ٗض ؤ٦تر

٧اهذ جل٪ هي اإلاكا٦ؿت اإلاٗخاصة بحن خامض وؤَباء الخسضًغ في هظا 

غاخت جغ٢ُ٘ الجلض اإلاؿدكٟ  هى ًغي ؤن اإلاٍغٌ البض ؤن ًسً٘ لج
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اجه وؤَباء  يمً الضاثغة اإلاٛل٣ت التي هى ٞحها والتي ٢ض جيخه هزغاحإل  بٞى

 
 
ضون ْغوٞ ا مثالُت ال ًم٨ً جىٞغها في الخسضًغ في هظا اإلاؿدكٟ  ًٍغ

ا باالهُمُا بؿبب مٍغٌ مهاب بدغو١ ٦بري البض مٗها ؤن ًٓل مهاب  

  ُ  زىاء الُٛاع ٖلى خغو٢ه.ؤا الضم الظي ٣ًٟضه ًىم

ؾىؤ مً ؤقىٝ خًغج٪ الُٗان صه لى ما صزلل ٖملُت خالخه هخب٣   -

 .ما لى صزل وبٗضًً ؤها ب٩لم٪ ب٨الم ٖلمي وفي ال٨خب

ًه صي.. و بٗضًً الُٗان صه لى ٖملخله جغ٢ُ٘ الغ٢ٗت مل هخمؿ٪ ب٦خب  -

 .والجغح مل هُس٠

 :ا و٢ا٫ لههىا اؾدكاٍ خامض ًٚب  

ُٗان ومل٨ل صٖىة الغ٢ٗت واهذ مال٪.. صه مل قٛل٪ اهذ جيُم ال -

 جمؿ٪ و
ّ
 . ألالا

خىحه لغثِـ  ٧ان اهٟٗاله ونل إلاضي حٗل َبِب الخسضًغ ًتر٦ه ٍو

كخ٩ي له مً ؤؾلىب خامض. ؤزظ عثِـ ال٣ؿم ًغاضخي الغحل  ال٣ؿم َو

وطهب بلى خامض و٢ام بضوع الىؾاَت بحن الغحلحن. ٧ان عثِـ ال٣ؿم 

حرجه ٖلى اإلاغضخى بل واهٟٗالهمعجب   ٩ٞان ًتر٥ خامض ًًِٛ  ،ا بدامض ٚو

ي الُُب مً هاخُت ؤزغي. ٣خه مً هاخُت بِىما هى ًلٗب صوع الكَغ  بٍُغ

 
 
ُ  خامض مً هاخُخه ٧ان مضع٧ ي ا لهظا ألاؾلىب و٧ان عاي ا بضوع الكَغ

  ً غ.. اإلادؼن في ألامغ ؤه٪ مً ؤحل ؤن جسضم مٍغ ا وجغاعي يمحر٥ الكٍغ

 ٞٗلُ٪ ؤن ج٨ىن خاوٍ  
 
 ا ومكا٦ؿ  ا ؤخُاه

 
٘ نىج٪  اا ؤخُاه جخٗاع٥ وجٞغ

و٦إه٪ في ؾى١ ولؿذ في مؿدكٟ . ًىُب٤ هظا ؤ٦ثر ٖلى مغضخى الخغو١ 
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َباء مً جسههاث ؤزغي للهٗىبت البالٛت في الظًً ًثحرون زٝى ألا 

٣ت ٖالحهم وجسضًغهم. ٍغ  خاالتهم َو

اهتهذ اإلاٟاوياث بلى ؤن ٣ًىم خامض بةحغاء حغاخت مدضوصة ؤ٢ل مً ما 

 
 
امض ٖلى مًٌ وبضؤث الجغاخت وبِىما هى ا لها.. وا٤ٞ خ٧ان مسُُ

اث مجهم٪ ٞحها صزلذ ٖلُه ممغيت ٦بحرة في الؿً جغجضي ػِ  ي اإلاكٞغ

 :وحهذ ٦المها لؿهام اإلامغيت التي حؿاٖض خامض في الجغاخت ٢اثلت

حغاءاث الخٗٝغ ٖلى بًا مـ ؾهام لُه مل ٧اجبت في الخظ٦غة  يهتب -

 .اإلاٍغٌ

لها وهىا ح لها ؤن الُبِب حعج  هٓغث ؾهام ججاهها مٗخظعة وهي حكغ 

 
 
  :لؿهام جضزل خامض ٢اثال

ُٖى٪ في م٩ان الٗملُت.. هى اخىا بىلٗب.. مترصٌل  يزل ياهت تًا ؤبل ياهت -

  .ب٣ اال إلاا حؿخإطهُجي احٗلمى بٖلى خض 

 
 
ت ٢اثال   :بدضة زم هٓغ بلى اإلامغيت اإلاكٞغ

 .ويت الٗملُاثؤاَلعي بغه  يًا ؾذ اهت يواهت -

ذ لى ؾمد - ت الجىصة ًاٍع ذ ًا ص٦خىع ؤها بكىٝ قٛلي..  ؤها مكٞغ

٣ت  جيخًغج٪ ج٩لم  .خؿً مً ٦ضهؤبٍُغ

ٞحها اإلاؿدكٟ   امً الُٛبىبت اللي اهخى  احىصة اًُه ًا مضام.. ٞى٢ى -

 .بغه ب٣ىل٪ ياَلع ةحاًت ج٣ىلُلي حىص يمٟحهاف ٖالج واهت

ت وه ا ل٨ىه مخم بإجها ؾدك٨ىه ولً جدىاػ٫ ًٖ خ٣هخج يزغحذ مً الٛٞغ

ا ججاهلها وؤ٦مل ٖمله بٗض ص٢اث٤ ٢لُلت صزل ٖلُه عثِـ ال٣ؿم ٚايب  
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ت الجىص مً الٗملُاث  ةوألن خامض ٌٗٝغ ؤهه ؾُٗاجبه ٖلى َغصه إلاكٞغ

  هٖاحل
 
 :هى بالخضًث ٢اثال

ًغيُ٪ ًا باقا الؿذ بخاٖت الجىصة صي جضزل ٖلحها في هو الكٛل  -

ُٖىه في الكٛل وجُجي واخضة الىاخض جُل٘  يوج٣ل ؤصبها ٖلُا ٦مان.. ٌٗج

 .ػي صي جدىُِ ٖلُا

بهذ الغحل ولم ٌٗٝغ ماطا ٣ًى٫ ٞهاعخه بإن الؿُضة حاءجه با٦ُت مً 

  ٗ غصه لها ٣ٞا٫ خامض مخهى  :ا البراءةؤؾلىب خامض مٗها َو

والىٗمت ؤبضا صه ؤها ٢ىلخلها بمىخهى ألاصب اؾخجي بٗض ما هسلو الخالت  -

 .ختى اؾإ٫ ؾهام والٗاملت ٦مان قٛل٪ هي ما عجبهاف يوبٗضًً قىف

ا ٖلى ٦المه لِـ ألهه ناص١ ؤو ألجهما جسكُاهه بل ؤومإجا بغؤؾحهما بًجاب  

ألجهما حكٗغان ؤهه مد٤ ُٞما ٞٗله. زغج عثِـ ال٣ؿم واؾخمغ خامض 

٫ مً ٦المه م٘ َبِب بالجغاخت وؤ٦مل ما ٧ان ًسُِ له بٗض ؤن ٖض  

٦ما٫ الٗمل باإلاٍغٌ ٣ًخطخي  الخسضًغ واٖخظع له ًٖ اهٟٗاله وؤن نالر

 ختى الجهاًت. 

 
 
 بٗض ؤن ؤههى الجغاخت ٧ان وحهه بكىق

 
ا وهٓغ ا هام  ا وؤخـ ؤهه ؤهجؼ قِئ

 
 
 :بلى ؾهام ٢اثال

 .الٛضا في الىبُكُت ٖكان حٗب٪ مٗاًا لىًض٥ ًا مـ.. ٖاػم٪ ٖبحؿلم  -

اله -  .مى٪ توال ٚضا وال ٖكا ؤها ٖػ

٣ل٪ ٢ضامها ج٣ىم  ًا ٚبُت اٞهمي ؤها ٖملذ ٦ضه ٖكان - مهلخخ٪ إلاا ؤٖػ

 .هي جخٗا٠َ مٗا٧ي ومخجبل٨ِل حؼا
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قاعة باإلاىا٣ٞت زم جغ٦خه لخ٨مل ٖملها بؤعجبها مى٣ُه ٞابدؿمذ له في 

  ُ اص هى بلى م٨خبه خُث وصٖه عثِـ ال٣ؿم مخمى ا له هىبخجُت ؾُٗضة ٖو

خًاع ٚضاء له ولؿهام وإلامغيت ال٣ؿم الضازلي. جىاولىا بوؤعؾل هى في 

ٗ  الٛ هجاػ جل٪ الجغاخت با وهى ؾُٗض ٚحر مهض١ ؤهه اؾخُإ ضاء م

 
 
ً في ٖالج هظا اإلاٍغٌ. الُىم خُث ٌٗخبرها ج٩لُال  إلاجهىص قهٍغ

وب٣  هى م٘ ؾهام ًددؿُان  يبٗض الٛضاء جغ٦تهما ممغيت ال٣ؿم الضازل

 
 
 :الكاي وبٗض ؤن اهتهُا ؾإلها ٢اثال

 .ؤقٝى ٞحهم خاحت ٖاوػ ؤعوح مٗا٧ي ؤويت آلاالث الجغاخُت ٖاوػ  -

لى قٟخحها ابدؿامت جض٫ ؤجها ؤصع٦ذ ما ًغمي بهٓغث  لُه زم ٢الذ بلُه ٖو

 :مخٓاهغة باالوكٛا٫

ت ٖكان بـ ٖلُى٫.. قىٝ آلا -  الث بخاٖخ٪ اللي اهذ ٖاوػها بؿٖغ

 .ٖىضي قٛل في الاؾخ٣با٫

 
 
ابا و٢خ ا لِـ بال٣هحر وبِىما هما ٖاثضان و٠٢ ًىصٖها ٖىض طهبا مٗا ٚو

 :ن جظهب هي بلى الاؾخ٣با٫ ٞاؾخى٢ٟخه ٢اثلتؤخبه ٢بل باب م٨

 اهذ هٓغج٪ لُا احٛحرث مل ٦ضه ؟ -

 .ؤبضا وهللا -

  
 
ا ٞهى مً البضاًت ًغي ؤجها ٞخاة لٗىب ل٨جها ؤ٢ؿم ٧ان ًدل٠ ناص٢

٣ت جىح وهى مبدؿم  ةلها بال٨ٗـ. جإملها وهي جمصخي مبخٗض يبٍُغ

م ػوا حه ومٛامغاجه اليؿاثُت ابدؿامت مً ؤههى لخىة ولُمت عاجٗت. ٚع

 
 
 ٣ُما. هى ال ًا زان  ال٨ثحرة بال ؤهه ًغي ؤن للٟخاة الٗظعاء مثل ؾهام مظا٢
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مٗها الٗال٢ت ٧املت ٦ما ٣ًًحها م٘ ؾُضة ل٨ً حؿض الٗظاعي ًمخٗه 

٣ت مسخلٟت وجٟاٖلها مٗه ٨ًىن   ٦ثر عوٖت ووا٢ُٗت.ؤبٍُغ

ىضما ٖاص وح  ض ؤخض بٗض و٢ذ ٢هحر طهب لالَمئىان ٖلى مٍغًه ٖو

 
 
 :ػمالثه في اهخٓاعه وباصعه ؾاثال

 ؟جدب حؿاٞغ السلُج -

ـ يه.. بـ مل القؤ -  .٣ٖض ٦َى

ًل وبمغجب ٦بحر ٢ىي.. مؿدكٟ  مدترمت  - ؤها ٖىضي لُ٪ م٩ان ما ًتٞر

حن و   .حاهبؤوهدكخٛل م٘ ص٧اجغة ججمُل ٦باع مهٍغ

ل ما ٧ان في هٟؿه مً ًٚايت٧ان الٗغى مٛغٍ   ٍؼ ٧ان ًجضها في  ،ا ٍو

ُٖ ال   ى  غِ ٗمل الظي 
 
ن في م٩ان مدترم وؾ٨ُىن في ٞالٗمل آلا  ؛اٖلُه ؾاب٣

 بمجاله. ال مجا٫ 
 
له ٧ل حجت في ٖضم  ا للب٣اء في مهغ ٞهظا ال٣ٗض ٌؿّض ط

ب   ً ج٣ٍغ ٖضاص ؤوعا١ ؾٟغه ٨ًىن زاللها ؤههى با في الؿٟغ ؾُم٨ث قهٍغ

 حسجُله لغؾالت الض٦خىعاه.

  و ماطا ًٖ صٖاء..؟ عص  
 
ؤن  " ما الظي ًجبره م٘ هٟؿها ب٣ ٖلى هٟؿه ٢اثال

٩ٍاٞذ في مكغوٕ ال ًمخل٨ه لُهى٘ ًب٣  في مهغ ًىدذ في الصسغ و 

ن مداولخه ؤن ًٓهغ وؾِ الخُخان اإلاىحىصة في با في مجاله. لىٟؿه اؾم  

ؾى١ الخجمُل في مهغ ٧الى٣ل ٖلى اإلااء ومهما ٧ان صزله ٞلً ٣ًترب مً 

ضص ؾاٖاث الٗمل  ياٞت بلىبعب٘ ما ؾِخ٣اياه في السلُج  الغاخت ٖو

 .اإلادضوصة م٣اعهت بمهغ

ا ٖلى ؤن اإلاٍغٌ الظي ؤحغي  مًذ به الىىبخجُت ٦ٗاصتها وخمض هللا ٦ثحر 

له الجغاخت ٢ض جدؿيذ خالخه. مغضخى الخغو١ ٌكبٗىن ٖىضه مكاٖغه 
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ٗ  ؤلا ؾخاطه الض٦خىع نالح طل٪ وم٘ ؤا خحن ٢ا٫ له وؿاهُت؛ لم ٨ًً م٣خى

٣ت. مٍغٌ الخغو١ هى اإلاٍغٌ اإلايسخي الظي ال الى٢ذ ؤخـ بخل٪ الخ٣ُ

اث ل٩ل ألامغاى  ت التي ججم٘ جبٖر جظ٦غه الضولت وال ختى الجمُٗاث السحًر

اإلاؼمىت بال الخغو١ التي ًخ٩ل٠ ٖالحها ٖكغاث ألايٗاٝ مما جسههه 

 لهم الضولت.

ٖىضما ناعث الؿاٖت الؿابٗت ٞىجىء بضٖاء ج٠٣ له ٖىض باب م٨خبه 

 :لهما، باصعجه ٢اثلت و ؤجها جدىي ٖكاء  وبُضها ؤ٦ُاؽ ًبض

٦ُض ألا٧ل هىا مل بُعجب٪ حبدكل٪ ٖكا مٗاًا و٢لذ ؤقىٞ٪ ؤ٢لذ  -

 ة.باإلاغ 

 بصي..   ةًه اإلاٟاحأث الخلى ب -
ّ
 ؟ٗها في صماٚ٪ جُجي ٌٗجيًه اللي َل

 .الهغاخت وخكخجي -

 .٢لخل٪ ملِل في حى الىؾاصة السالُت صه.. زلُىا زٟاٝ ؤخؿً -

م٨خبه وهمذ بٟخذ ؤ٦ُاؽ الٗكاء ُٞلب مجها ؤن جيخٓغ حلؿذ مٗه في 

 
 
زغ الخُىعاث في آ٧ل آلان. ؤزظث جد٩ي له ًٖ ؤللٞلِـ له قهُت  ٢لُال

ججهحزاث الض٨ًىعاث للك٣ت التي ؾُٟخخدىن ٞحها مغ٦ؼ الخجمُل وهي 

ا ألا  ٨هما َبِب جخ٩لم بدماؽ قضًض. ٧اها ٢ض اقتًر حهؼة وؤههى قٍغ

 ٖلى الاٞخخاح بال الغجىف ألازحرة. ولم ًب٤   حغاءاث الترازُوبالجلضًت 

ا ولم  ٧اهذ جخدضر وج٣اؾُم وحهها جترا٢و مً الٟغخت. حٛحرث صٖاء ٦ثحر 

ال الخ٨ٟحر ُٞما ٞٗله بحٗض جل٪ الٟخاة ال٨ئِبت التي ال هم لها َى٫ ًىمها 

 
 
ا به حٗله ًذجم ًٖ مهاعختها ٖاص٫ ؤو ما ؾُٟٗله. ل٨ىه ؤخـ مجها حٗل٣
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ا ٣ِٞ. الجضًض ال ؾُما ؤن اإلاىيٕى ال ًؼا٫ ٦الم  بمىيٕى ال٣ٗض 

 ت.َالٖها ٖلى هظا اإلاىيٕى ختى ًهحر خ٣ُ٣ت ملمىؾاؾُاحل 

عبىا ًسلُ٪ لُا..  بجض و٢ٟخ٪ حىبي صي وخىِخ٪ ٖلُا ؤخلى خاحت  -

 .بٗض ٖاص٫ يخهلخل

 ٧ان نىتها متهضح  
 
 ا وهي ج٣ى٫ طل٪. ؤ٦

 
ا ًظ٦غ وؤجها ض لها ؤهه لم ًٟٗل قِئ

ا ًٖ وحؿخد٤ ٧ل زحر زم خاو٫ حُٛحر مؿاع الخضًث بُٗض  بيذ َُبت 

ا مجها ٞخذ ٦ُاؽ طل٪ الجى اإلاصخىن بالٗىا٠َ )اإلابالٜ ٞحها( َالب  

 .الٗكاء ٣ٞض ؤخـ بالجٕى

ُىاها جمخلئان بمكاٖغ حُاقت زم ٢الذ في نىث زٌُٟبهٓغث    :لُه ٖو

 ؟مم٨ً اَلب مى٪ َلب -

 .اجًٟلي -

  :٣ى٫ زم اؾخجمٗذ عباٍ حإقها ٢اثلتلُه و٦إجها ال حٗٝغ ما جبهٓغث 

 .وي ؤؤها مدخاحال٪ جًمجي  -

٢التها و٦إن ال٩لمت جسغج مً ؤٖما٢ها و٦إجها َٟلت ؤوق٨ذ ٖلى الٛغ١  

ُمئجها ؤجها في ؤمان. عص   هى ٖلحها بابدؿامت  وتهخ٠ بمً ؤه٣ظها لًُمها ٍو

 :ٍٖغًت وبهىث ياخ٪

 لي.حُتي في حمل ٌٗجي..  حٗا-

ويمها ب٣ىة ولضهكخه ؤخـ  بدىان حاٝع هدىها  ؤزظها بحن طعاُٖه

وؤخـ بإجها ؤ٢غب بلُه ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى وحؿاء٫ بِىه وبحن هٟؿه 
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ن ٧اهذ هي ج٣هض ؤن ٌكٗغ هى بهظا وج٣هض ؤن ًخٗل٤ بها ؤ٦ثر ؤم ؤجها ب

 
 
 ٧اهذ مدخاحت بلُه.  ٞٗال

  ً ؿإ٫ هٟؿه حض ه َو ا هل مغث لخٓاث وهى ال ٌٗٝغ ٠ُ٦ ًٟؿغ ما ٌٗتًر

ؤ ًخٗل٤ بها وهل اؾخُاٖذ جل٪ الٟخاة الباجؿت ؤن ج٨ؿغ الخهىن بض

التي ًبىحها خى٫ هٟؿه ل٨ىه لم ًجض الى٢ذ إلحابت ؾااله ٣ٞض صزلذ 

٣ت حٗلذ صٖاء جتراح٘ في زجل.  ؾهام ٖلحهما ٞجإة بٍُغ

لى وحهها ابدؿامت ؾازغة زم ٢الذ   :هٓغث ؾهام بلحهما ٖو

ويت آلاالث اللي ٦ىا ٞحها ؤها ؤح ًىه ًا باقا مل ج٣ى٫ ٦ىذ اصًخ٪ مٟخا -

 .واهذ الٗهغ بضا٫ اإلا٨خب اإلا٨كىٝ صه

ذ ٢بل  وحه  ن ًخم٨ً خامض مً الغص ٖلحها.. اخمغ  ؤعمذ حملتها زم اههٞغ

مً جل٪ الجملت واٖتراها هضم قضًض ألجها ويٗذ هٟؿها في  ةصٖاء بكض

ا ألجها ها و٧ان هضمها ؤ٦بر ءمى٠٢ حٗل ٞخاة ٦خل٪ جغمحها ب٨الم حغح ٦بًر

 :ْىذ ؤن خامض مً اإلام٨ً ؤن ًخٛحر، ٢الذ له بًٛب

 ؟ًه الٗهغبالبذ صي ٢هضها اًه و٦ىذ بخٗمل مٗاها  -

اعجب٪ خامض و٧ان بُبُٗخه ٖىضما ال ًجض ما ٣ًى٫ ًلجإ بلى الخضة في 

 زُابت و٢ى٫ ؤي شخيء ًغص بساَغه مهاحم  
 
مً ؤن ًبرع  ا مً ًدضزه بضال

 :ىٟؿهل

 .اه٪ جداؾبُجي اخىا اصخاب وبـ٪.. مال٨ِل مالِ  يواهت -

ب مى٪ واه٪ مم٨ً ٢غ  ؤمم٨ً  ياو ةوال اصخاب وال ٚحره ؤها ٦ىذ ٞا٦غ  -

ل جدب  .ج٨ىن بضؤث جدبجي بـ الخ٣ُ٣ت اه٪ مبخٗٞغ
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لب مجها ؤال حُُٗه ههاثذ  ا وؤن جب٣  في خالها وناعخها  هٟٗل هى ؤ٦ثر َو

باليؿبت له ٧اهذ ا ؤن ًب٣  مٗها وؤجها بإهه ؾِؿاٞغ ولم ٨ًً ًيخىي ًىم  

 مجغص هضٝ مثلها مثل ؤي امغؤة في خُاجه.

خؿاؾها بسُاهخه ٣ٞض ٧اهذ صٖاء مً الىٕى بحغختها نغاخخه ؤ٦ثر مً  

الظي ٢ض ٌؿامذ ؤو ًبرع له ؤن جل٪ هي َبُٗخه وؤن ما بُجهما لم ٨ًً ٢ض 

 ا وبالخالي هى لم ًسجها بمٗجى ال٩لمت.ا ملمىؾ  جبلىع بٗض وناع خب  

٤ للغحٕى وحٗلتها ب٧لماجه التي اهضٞٗذ حاعخت ٢ُٗذ ٖلحها  ًاها ٧ل ٍَغ

جبهغ ألامغ ٖلى خ٣ُ٣خه للمغة ألاولى وحٗٝغ ؤجها لِؿذ مً اليؿاء 

ًى٢ًٗ الغحا٫ في قبا٦هً ولِؿذ مممً ٣ًا٫ في خ٣هً "بن  ياللىاح

 ٦ُض٦ً ُٖٓم".

 
 
  اهٟٗاله ٖلى مكاٖغه التي جخدغ٥ هدىها وجغ٦ها ؤما هى ٣ٞض ُٚ

غث ٖلُا ال٨الم بيذ  يهؤؤخؿً :"بت زم ٢ا٫ لىٟؿهجىهٝغ ٚاي ٞو

 ".الجؼمت حٛىع في صاهُت.. ؤها ٦ضه ٦ضه ٦ىذ مؿاٞغ

٢الها ومً صازله ٧ان ٌكٗغ ب٤ًُ خاو٫ ؤن ًىُٟه وبٛهت في خل٣ه 

٦ما٫ بغوجى٦ى٫ عؾالت ابخلٗها باالهضماج في مداولخه الباجؿت إل

 .السانت به هالض٦خىعا

 

*  *  * 
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- 32 - 

 
ضه ص. ؤمجض ًىم الازىحن ًى  ٧ان  ؾخاطه ؤما مهما إلادمض في الٗملُاث ٣ٞض ٖو

بإن ًجٗله ٣ًىم بىٟؿه بإصاء حغاخت نٗبت ٣ًىم ٞحها ص. ؤمجض بضوع 

اإلاغا٢ب ٣ِٞ. ٧اهذ الجغاخت مً الىٕى الظي ًبٕر ُٞه ص. ؤمجض وجخًمً 

ه٣ل ؤوسجت مً الؿا١ لخُُٛت ٖٓام ال٣هبت التي حٗغيذ ل٨ؿغ 

 .٣ٞض الجلض اإلاُٛي لها وحؿىؾذ هدُجت

دمحم مً هاخُخه ٧ان لُهبذ في ٢مت وكىجه لضزىله جل٪ الجغاخت ول٨ً  

زىه ال٣ُام بها ٣ٞض ؤا ألن الُىم ًىا٤ٞ الى٢ٟت الاخخجاحُت التي ًؼم٘ هٓغ  

ٗمل بى٧ان مخىجغ   ٠ مسه ٣ِٞ وحغاخت ٦خل٪ ؾ٣ُىم بها ألو٫ مغة ها َو

 
 
ُ  ؾدؿخلؼم مىه طهى ص٦خىع ؤمجض ؤن ٨ًىن ببغاهُم ولظا َلب مً  ،اا ناٞ

 
 
 ٖىه. بضًال

زغ لًً ٖلى ػمُله بخل٪ الٟغنت ل٨ىه بةًثاعه ٖلى آلى ؤن دمحم في ْٝغ 

٣ت ٨ًدؿب ٞاثضجحن ألاولى ؤهه ٌُٗي للض٦خىع ؤمجض  هٟؿه بخل٪ الٍُغ

  ٖ  اهُبا
 
٣ ٦بر في طل٪ إلادمض ا وؤن الًٟل ألاا مخٟاهم  ا ؤجهما ناعا ٍٞغ

ؿخُٟض بٟغنت حٗلم حغاخت ٦خل٪ في ًىم ٨ًىن و)بًثاعه( والثاهُت ؤهه ؾِ

  ُ  ا.طهىه ُٞه ناٞ

 ؤ٧ان عص ببغاهُم ٖىضما َلب مىه دمحم 
 
  :مىه ن ًضزل للجغاخت بضال

 .تىبمٝ ٦خا٦ُذ مً اًه الخ٩اًت.. هي الخضاًت بخدّض  يه -
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 ي.هاػ٫ الُٗاصة الساعحُت م٘ هاو ياو تؤها مل ها٢ه٪.. ٦ٟاً -

 .لجىاًغاهذ مال٪ ما ججز٫ خض مً ا -

  ّغ البُه مِه  -
 
ا  ان خض مىىا ًجز٫ ؤٖمل اًه.. ؤها ؤنال مل َا٣ًه وؤزٍى

ت ألامً وؤها مل مُمً  .عاًذ ٌٗمل و٢ٟت الجهاعصة ٢ضام مضًٍغ

احب - ٣ت  يوامخ٣ل٣ل مل هُدهل خاحت.. ؤزى٥ صه عاحل ٖو ٍَغ

 .ج٨ٟحره

 .بل ػي بٌٗ.. جىب ٖلُا ًا عبوهللا اهخى الاجىحن ُه  -

٣ه و٢بل ؤن ًجز٫ ؤو٠٢ هاثبحن مً الىىاب ألانٛغ مىه جغ٦ه وطهب في  ٍَغ

)الجىاًغ( وؤمغ ؤخضهما بإن ٌؿب٣ه بلى الُٗاصة الساعحُت زم ؤزظ ٌُٗي 

 
 
 :حٗلُماجه للىاثب الجىُىع الثاوي ٢اثال

-  
ّ
ؼ ومل ٖاًؼ جىهان.. جسلو الُٛاعاث للخاالث اللي ؤها ٧اجبل٪ اؾمها ع٦

ن بوجخإ٦ض  تلىخضهم ٖلى ؤي خالفي الىع٢ت ومخسلِل الخمٍغٌ ٌٛحرو 

قٗت م٣ُُٗت للُٗان اللي ُٞه ٦ؿغ في ؤاإلاضًغ مطخى مىا٣ٞت ٖلى ٖمل 

 .وقه

 .خايغ ًا ص٦خىع دمحم -

ألاهم مً صه الُٗاهت بخإ ج٨بحر الثضي اللي ٖاملها ص٦خىع ٖبض الخُٟٔ  -

ن ؤبخإ ألاقٗت ًُمً  يججز٫ مٗاها حٗمل عهحن مٛىاَِسخي بىٟؿ٪ وجسل

خؿً الغاحل لؿاهه ػي ؤفي م٩اهه ومؿغبل.. ع٦ؼ ؤوي  الؿُل٨ُىن 

 
ّ
 .مل ها٢هت تالٟغ٢ل

 ت.مخ٣ل٣ل وعا٥ عحال -
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ًا مؿاَُل.. و عبىا لى وؿِذ خاحت ما  اوهللا ما حاًبلىا ال٨الم ٚحر٦ى  -

 .ح الاؾبٕى صهاهذ مغو  

٣ت هاج٠ ؤزاه جغ٦ه وهؼ٫ مخىحه   ا بلى الُٗاصة الساعحُت وفي ٍَغ

ن به بإن ألاويإ هاصثت وال ًىحض ما ٣ًل٤ و ى مإهه ؤزلالَمئىان ٖلُه.. َ

٧ان ؤنِب بىٕى مً زُبت ألامل خُث ٧ان اإلاكاع٦ىن مٗه في الى٢ٟت 

  ون الاخخجاحُت ال ًخجاوػ 
ّ
ي هٟؿه بدًىع ؤل٠ ؤو اإلااثت وهى ٧ان ًمج

 .ؤلٟحن

ان -  .٢لخل٪ اللي مخُٛي بالىاؽ ٍٖغ

خض هىا مغاؾل ل٣ىاة وال حهم٪ البر٦ت في اإلاىحىصًً واخىا مٗاها وا -

هه مٗاه مهىع خٍغ٠ هُبِىا ٦خحر بصاء و٦مان ٢ا٫ ًٞاثُت وهُٓبُلىا ألا 

 .في الل٣ُاث

 ي.وهب٣  ا٧لم٪ جاوي اإلاهم زلي بال٪ مً هٟؿ٪.. ؾالم صلى٢ت -

بؿُل  يؤٚل٤ مٗه الهاج٠ لخٓت ونىله للُٗاصة، ٧ان في اؾخ٣باله ص. هاو

٘ واللىم ٖلى جإزغه في الجزو٫  ال ؤهه بللُٗاصة وعٚم اٖخظاع دمحم مً الخ٣َغ

٣خه اإلاٗخاصة ولم ًى٢ٟه  ال صزى٫ ؤخض اإلاغضخى ٖلحهم باؾخمغ في ٍَغ

 لل٨ك٠.

  ي٧ان اإلاٍغٌ ٌٗاو
 
٘  مً ٢ لت  ُ ٢ضًم في ؤخض ؤٖهاب ًضه ومغث ٞترة ٍَى

٦ثر ما ًؼعج اإلاٍغٌ ؤؤصث بلى يمىع الًٗالث اإلاىحىصة في ٦ٟه ٚحر ؤن 

ه . وح  ةٟه مما ًاصي به بلى مكا٧ل ٦ثحر خؿاؽ في ٚالب ٦هى اوٗضام ؤلا 

ؾااله إلادمض ًٖ عؤًه في ٦ُُٟت ٖالج الخالت، جلٗثم دمحم ٞهى ٌٗٝغ  يهاو
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 هوؾىٝ ٌٗخبرها زاَئت ل٨ىه خؿم عؤً يلً حعجب هاو تحاببؤن ؤي 

  يوؤحاب بإن الخل هى جغ٢ُ٘ الٗهب و٦ما جى٢٘ عص ٖلُه هاو
 
 :٢اثال

اػاي حٗمل جغ٢ُ٘ ٖهب  ،ابخ٪واضر اه٪ ما احٗلمدل خاحت في هُ -

 .ًضه مل هخخدغ٥ب٦تر مً ؾىه واهذ ٖاٝع ان ؤم٣ُٕى ب٣اله 

 .خؿاؽ مم٨ً ًغح٘هم بـ ؤلا ٞاًا بُه ؤها  ىةًب -

٦تر مجي اهذ ٦مان مخٗلمدل ؤ.. قا٠ً اه٪ ٞاهم ياهذ ٦مان بخ٣اوخج -

 .ؾخاط٥ اػايؤج٩لم 

 .ًا بُه ؤها م٣هضحل ؤها ببحن وحهت هٓغي  -

 مخلٟل وجضو  -
ُ
ض الُٗان لل٣ؿم وا٢ٗض مٗاه ع ٖلُا في ال٨الم.. اجًٟل ز

ش مغضخي مٓبىٍ ٖكان حٗغيه في الل٣اء الٗلمي هخٗٝغ ولال  زض جاٍع

 .خض ٚحر٥ ٌٗمل ٦ضه ًا ص٦خىع  يازل

ٖهابه في اللخٓت ؤ٧ان دمحم ٖلى وق٪ الاهٟجاع في وحهه ل٨ىه جمال٪ 

 ؤزحرة وخمض هللا ألا 
 
لمٍغٌ باإلاجيء مٗه و مً الب٣اء مٗه. ؤقاع لهه جسل

 
 
 :وزغج مً باب الُٗاصة ووعاءه الغحل الظي اؾخى٢ٟه ٢اثال

 ؟ًه ًا ص٦خىع دمحم.. هى بُٗمل مٗا٥ ٦ضه لُهب -

 .ًا باقمهىضؽ حٗالى مٗاًا واهذ ؾا٦ذ ةمل٨ل صٖى  -

ال ًا ٖم وال حاي وال هُله ؤها هٟسخي احؿضث مً مكدكٟخ٨ى صي..  -

م  ..الغاحل ابً الـ. ٌكىٍ ُٞ٪ ًمحن وقما٫ واهذ  ا٫. ماؾ٨٪ ٖو

 .ؾا٦خله
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  ،ؾ٩اث الغحل صون حضوي بخاو٫ دمحم 
 
بضو  ٧ان الغحل مىٟٗال ن ؤٍو

  .اإلاى٠٢ إلاـ لضًه ٣ٖضة ما

صه ؤها في الجِل إلاا نى٫ ٖمل ُٞا ٦ضة يغبخه وزضث ٞحها ؾىه.. صه  -

 ... ؤها ماشخي ًا ٖم.عاحل ابً

  ٗ ؾم٘ ٧ل جل٪ الكخاثم  يوا ؤن هاا و٧ان دمحم مخإ٦ض  ٧ان الغحل نىجه مغجٟ

 مم
 
. جغ٥ هى الُٗاصة وجىحه بلى ال٣ؿم الضازلي لِكٛل ا ؤعاح نضعه ٢لُال

 . يا ًٖ هاوهٟؿه بإي ٖمل بُٗض  

ٞبٗض ٖضة ؾاٖاث  تسسىهال٧ان اإلاى٠٢ ٖىض ؤزُه في ٦ٟغ الكُش قضًض 

 
 
دملىن  مً الهضوء اهٟجغ اإلاى٠٢. ٧اهذ و٢ٟتهم هاصثت حهخٟىن ٢لُال ٍو

ت مً ال ت مً مجمٖى بىؾتراث. بٗض الٓهغ ب٣لُل ٞىحئىا بمجمٖى

ً   يّ الغحا٫ الظًً ًبضو ٖلحهم الخدٟؼ. محز ٖل ا مً ؤصخاب ٞحهم بٗ

الؿىاب٤ اإلاٗغوٞحن في بلضجه ٞهي مضًىت نٛحرة مً الؿهل الخٗٝغ ٞحها 

 ٖلى ؤ٦ثر مً ج٣ابلهم.

ل  ًداو٫ ؤال يّ بضؤث جل٪ اإلاجمىٖت بالخدغف بهم بالكخاثم بإلٟاّ هابُت ٖو

ىن ؤن الٛغى مً وحىص هاالء هى ئ ًغص ٖلحهم هى وػمال  ه ألجهم ٌٗٞغ

ٌ و٢ٟتهم. جُىع اإلاى٠٢ ُٞما بٗض ل٣ظٞهم بالدجاعة حغّ  هم للٗى٠ ٞو

 ابضؤث مجمىٖتهم في الاخخماء مً الدجاعة زل٠ بٌٗ الؿُاعاث وبضؤو 

 ًدباصلىن ٢ظٝ الدجاعة.

مىلىجىٝ جُىع اإلاى٠٢ ؤ٦ثر خحن ٢ظٝ ؤخض اإلاهاحمحن ٖلحهم ػحاحت 

ا٢ت يعى بجىاع ٖلقٗلذ ألا ؤ وجُىع اإلاىا٠٢ لدكاب٪  ،وزمؿت مً ٞع

ًإزظون ألامغ ٖلى  ا٧اهى  هبحن البٌٗ هىا وهىا٥. وضر ؤن ٖلى وعٞا٢
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ٚلب مً مٗه ًإزظوهه بمدمل شسصخي. ٧اهى ًدؿىن ؤمدمل الجض و٧ان 

 ؤجهم ًضاٞٗىن ًٖ ٢ًُت ٖاصلت مهما ٧اهذ زاؾغة.

جها عمؼ ب ،ما خضر لهم لِـ ٢ًُت ٞغصًت ٢ا٫ له بن يّ ؤخض ؤنض٢اء ٖل

لم ًًغب حىباجه في هظا البلض. الٓلم صوم   ا حبان وبطا ل٩ل ٞؿاص ْو

 
 
ا وؾُدؿا٢ِ ا وحؿ٣ُه ٞؿ٨ُىن ؾ٣ىَه مضوٍ  اؾخُٗذ ؤن ج٨ؿغ ْاإلا

زلٟه ال٨ثحرون ممً ٖلى قا٧لخه. ؾِىٟش ؾ٣ىَه الغوح في ٧ل مٓلىم 

ب في ٧ل ْالم لُتر  اح٘ وو ًداو٫ خماًت ع٢بخه لُُالب بد٣ه وؾُبث الٖغ

 بالخىاػ٫ جلى الخىاػ٫.

ت بٗض ؾاٖخحن مً الاقدبا٧اث ْهغث ٞحها الٛلبت لٗل  يّ جضزلذ الكَغ

ت ب . ٧اهذ جل٪ هي ةوعٞا٢ه وبضؤث الكَغ َال١ ٢ظاث٠ مؿُلت للضمٕى

 
 
ُت اإلاخى٢ٗت إلاثل هظه ألاخضار ًداولىن ؤوال ٌٞ ؤي ججم٘ ؤو  السٍغ

ت بذجت جٓاهغ بخجم٘ مًاص ٞةطا ٞكلذ  ٣ت جخضزل الكَغ جل٪ الٍُغ

 مىاحهت الٗى٠. 

ه٣كٗذ سخاثب الٛاػ بٗض ؾاٖخحن مً اإلاىاحهاث وؾ٣ِ الٗضًض مً ا

ا١ ٖل ً ومجهم ٖلّي ل٨ىه لم ًخم ا٢خُاصه ل٣ؿم  يّ ٞع وجم ال٣بٌ ٖلى ال٨ثحًر

ت ٦ب٣ُت ػمالثه و  ن ؤهما وحض هٟؿه م٣خاصا بلى مبجى لم ٨ًً ًخى٢٘ بالكَغ

 لُه مً ٢بل.بًضزل 

الٗملُاث وماػا٫ ًداو٫  "ؿختلِ "٧ان دمحم ٢ض ؤههى ٖمله الجهاعي واهتهذ 

زغي الاجها٫ بإزُه صون حضوي في الجهاًت اجهل بىالضجه؛ لم جغص هي ألا 

مه ًبدثان ًٖ  ،مما ػاص ٢ل٣ه اجهل ٖلى ػوحخه حاوبخه بإن والضجه ٖو

ت ألامً  .ؤزُه بٗض ؤن اهدكغث ؤزباع اإلاىاحهاث التي خضزذ ٖىض مضًٍغ
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مً والضجه جسبره ُٞه بإن ال٨ثحر مً ػمالء ٖلّى ٢ض  بٗض ٢لُل جل٣  اجهاال

 
ُ
لىا بلى اإلاؿدكٟ  وؤن مجمىٖت ؤزغي جم ال٣بٌ ٖلحهم ٣ِ ؾ٣ُىا حغحى وه

ت ولم ججض هي لٗلّي ؤزغ    .ا في ؤي م٩انوفي ٢ؿم الكَغ

 ؟  ما٫ عاح ٞحن ٌٗجي ًا ماماو ؤ -

 ي.لىَجُٞه هاؽ ب٣ُىلىلىا وؿإ٫ ٖىه في ألامً ا -

مخٗملىف خاحه  يؾىص.. َُب بصخي ًا ماما ؤها حاًل٨م صلى٢تؤًا جهاع  -

 .ؾالم ،ال إلاا اجيب

 

 

 

*  *  * 
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- 31 - 

 
 
 
ا ٖلى بخضي الهىع ال٩ٟاهُت التي عآها هٓغ ببغاهُم لهاجٟه الظ٧ي ياخ٩

ٖلى نٟدت ؤخض ػمالثه و٢ام بمكاع٦تها ٖلى نٟدخه وهى ًخسُل وحه 

لحها. ٧اهذ ط٦غي ابدؿامتها الغ٣ُ٢ت وضخ٨تها الهاُٞت ٖال وهي جطخ٪ ٖ

 
 
 مدٟىعة في وحضاهه ًخسُلها ٧لما عؤي قِئ

 
ا ٌٗٝغ ؤهه ٢ض ا ؤو ٖانغ مى٢ٟ

 ًطخ٨ها ؤو ًجٗلها جبدؿم. 

ألاًام جمغ مخىالُت وال حضًض مداوالث باجؿت مىه للخدضر لها صون حضوي 

 ٫ بدثها. اخمّغ ازخخمذ مىظ ًىمحن بسبر ا٢تراب ؾٟغها ل٨ىضا الؾخ٨ما

  ُ ا وحهه ؤ٦ثر خحن ٞخذ نٟدتها ٦ما هى مٗخاص ؤن ًٟٗل ٖضة مغاث ًىم

 ؤًام". 12وعآها جً٘ نىعة لكالالث هُاحغا وم٨خىب جدتها "هاهذ ٧لها 

ؤخـ بخل٪ الىزؼة اإلاٗخاصة التي جغ٦تها ُٞه مىظ ؤن اٞتر٢ا. ؤلم مؼمً ًغوح 

  ُ جيء ًغه٤ عوخه ًىم  ا وال ًخى٠٢. ؾغح ببهغه ٢ٍو
 
وهى ًخظ٦غ  لُال

  ً   ةا له ٧ان ًهغر بكضمٍغ
 
ُ  خحن ٧ان ٌٗالج خغ٢ ا في طعاٖه زُغ ا ؾُد

بحن ؤلم الخغو١ وؤلم الخب ٩ٞلما ٧ان الجغح  اقضًض   ابباله ؤن هىا٥ قبه  

  ُ لخئم صون ا ٧ان ألالم قضًض  ؾُد ان ما ًؼو٫ ٍو ا في البضاًت ل٨ىه ؾٖغ

٨ىن ؤإلاه ؤ٢ل في البضاًت هضوب وال آالم مؼمىت. ؤما الٗم٤ُ مجهما ٣ٞض ً

 
 
ا ٚاثغة ا ؤَى٫ ب٨ثحر ٧ي ًلخئم وفي الجهاًت ًتر٥ له هضوب  ل٨ىه ًإزظ و٢خ

  ُ  ا بأالمها اإلاؼمىت ونىعها اإلا٣بًت.حٗظبه ًىم
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ضه ؤن ًلخئم.. ٢ُ٘ ؤ٩ٞاعه هاثبه الجىهُىع  حغخه لم ًلخئم بٗض وهى ال ًٍغ

 :ؾامذ وهى ٌؿإله

م اوص. ببغاهُم.. الُٗاهت اللي ٖاملت  -  يقِٟ الجهاعصه بدخىح٘ ؤوي ٚع

الجان  .اصًخلها بحٞر

 .زالم اصحها خ٣ىت ٦ُخىٞان ًٖل -

ت صم بُجزلىا -  .َُب م٩ان ما قُٟىا ُٞه قٍى

حغي اًه ًا ؾامذ.. هى اهذ لؿه نٛحر مىدل ٖاٝع ان صه الُبُعي في  -

همها ان صه مل صم صي ؾىاًل ٞحها صهىن وهخ٠٣  خالت قِٟ..  هضحها ٞو

 .ب٨غه

 :هٝغ الىاثب الجىهُىع مً ؤمامه ل٨ىه ٖاص لِؿإله زاهُتاه

 .طن خًغج٪..  مِٟل ؤزباع ًٖ ص٦خىع دمحمبمٗلل بٗض  -

 .اجهلذ بُه الجهاعصه مغجحن مغصف إلاا ًغص ٖلُا ه٣ىل٪ -

ؾبٕى بؿبب ما خضر ألزُه وازخٟاثه بٗض و٢ٟخه ؤ٧ان دمحم ٢ض حُٛب مىظ 

 الاخخجاحُت التي اهتهذ جهاًت صعامُت. ٧ا
ُ
ٖجهم بٗض  ج  ِٞغ ن ٧ل ػمالء ٖلى ٢ض ؤ

جضزل الىؾاثِ والٗاثالث وجم خٟٔ الخد٤ُ٣ مٗهم ٞإٚلب هاالء 

الكبان مً ٖاثالث ٦بحرة في ٦ٟغ الكُش واإلاٗخاص في مضًىت نٛحرة ٦خل٪ 

 مثل جل٪ ألامىع بخٗهض ٦باع الٗاثالث ؤن ًد٨مىا ػمام ؤبىائهم. يؤن جيخه

ي اهخهى البدث ؤزحر بلى اهه مدخجؼ في والظ يّ اإلاك٩لت ٧اهذ في ازخٟاء ٖل

حهت ؤمىُت للًِٛ ٖلُه للخى٠٢ ًٖ "خما٢اجه" هى وػمالثه. ٧ان طل٪ 

  ٗ ب الخاج با جدذ َب ا ؾماُٖل الظي ًدخل مىهب  بقغاٝ مباقغ مً ٢ٍغ
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صون  هٞغاج ٖىلئل  هماوماػا٫ دمحم ومدامُه ًبظالن حهى ا في جل٪ الجهت هام  

 حضوي.

ً اإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت ول٨ً صون حضوي بٗضص م اجهل مدامي ٖلي  

الٝ البىؾخاث ٖلى الِٟـ بى٥ لم ًٟلر واخض مجها في بأه ئ وقاع٥ ػمال 

 . ةزل٤ هؼة ؤو مىحت نٛحرة في مُاه عا٦ض

هه خاو٫ مداولت باجؿت م٘ ببغاهُم ا؛ ٢ا٫ إل عص دمحم ٖلى الهاج٠ ؤزحر   

ذ ختى جمغ. ٢ا٫ له الغحبالخاج  ن ؤزاه بل ؾماُٖل مً باب الُإَإة للٍغ

ا ٞٗل ال٨ثحر وؤهه البض مً ؤن ٌؿترص ٦غامخه التي ها٫ مجها ٖلّي في الٟترة  ُّ ٖل

ألازحرة. الغحل مً بجاخخه اصعى ؤهه ال ًُلب ؤ٦ثر مً خ٣ه وؤن الثمً 

هما ويٗه بٗض ؤن زهم مً زمجها ألانلي بالبسـ الظي ويٗه للمدالث 

 خ٣ه ال٣ضًم الظي ؤ٧له والضهما.

اوػه ًسغج بإي ٖاٝع ًا ببغاهُ - ا ٖو م.. واإلاصخ٠ لىال زا٠ً ٖلى ؤزٍى

 .جمً ٦ىذ يغبخه بالجؼمت إلاا حاب ؾحرة بابا هللا ًغخمه

مٗلل ًا دمحم هللا ٨ًىن في ٖىه٪.. هٟسخي ؤٖمل٪ خاحت بـ مل ٖاٝع  -

 .ًهبؤٖمل 

 يمكُل٪ قٛل ال٣ؿم ٧له لىخض٥..  ؾالم صلى٢ت ياهخمام٪ واو ت٦ٟاً -

 .ولى ُٞه حضًض ه٩لم٪

 ؤٚ
 
اًاه ًٖ دمحم،  ل٤ مٗه لخٓت صزى٫ ؾامذ الىاثب الجىهُىع ٖلُه ؾاثال

ؤحابه ببغاهُم بإهه ال حضًض صون ؤن ًضزله في جٟانُل ألاخضار جغصص 

 
 
 :بغاهُمزم ٢ا٫ إل  الغحل ٢لُال

 .ؤها ٖىضي ا٢تراح لخًغج٪ لى حؿمٗه -
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 .٢ى٫  -

ب   ال ًٟله بال ن الخضًض بض له ب٣ىله مه   ،ا في بؿاَخه٧ان الا٢تراح ٍٚغ

الخضًض وؤن الاخخجاحاث واليكاٍ ٖلى الىذ ؤو ختى اللجىء لل٣اهىن لً 

 ت.ًدل اإلاك٩ل

 ت.بى اإلاٟهىمُا ًه الخل ًابما٫ و ا -

 .الض٦خىع خاجم -

 ؟ماله -

ا٢ترح ؾامذ ٖلُه ؤن ًلجإ لُلب وؾاَت ق٤ُ٣ الض٦خىع خاجم والظي 

م٩اإلات جلُٟىهُت مىه  ا في ؤ٦بر حهت ؤمىُت في مهغ، مجغصا ٦بحر  ًدخل مىهب  

ض   هى مً  تا ٣ٞاهىن الؿلُجدل جل٪ ال٣هت بغمتها. هؼ ببغاهُم عؤؾه مٍا

ًد٨م اللٗبت ٧لها ول٨ً ال ؤخض ٣ًضم زضمت باإلاجان في هظا البلض 

 :اإلاىيٕى ٧له ٢اثم ٖلى جباص٫ اإلاىاٞ٘. ؤ٦مل ؾامذ

ص٦خىع خاجم حضٕ وبُسضم ومم٨ً ًُلب مً ؤزىه السضمت صي ٖكان  -

ٖىضه.. ؾهل ؤوي ختى ٣ًىٗه بن خغ٦ت ػي صي هخ٨بره في ال٣ؿم هاًب 

 .ؾاجظةٖىضها وجضًله بغؾدُج ٢ضام ألا 

 .بـ ص٦خىع خاجم مب٨ُٟغف ٦ضه -

 .٢ىإ ؤزىههه ٌؿخسضم الدجت صي إلبؤها ٖاٝع ؤها ٢هضي  -

ؤصاع ببغاهُم ال٨ٟغة في عؤؾه ٧اهذ ٨ٞغة حُضة ال بإؽ بها، ًدب٣  له ٣ِٞ 

مثل هظا الُلب. هىا٥ ٞغنت َُبت الُىم الزباع  ٠ُ٦ ًُلب مً خاجم
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وؾُمغ ٖلحهم بٗض ؾاٖت ٖلى  يخاجم بظل٪ ٞهى اإلاضعؽ اإلاؿاٖض الىىبخج

 طن لىيخٓغ وهغي.بألا٦ثر إلاخابٗت الخاالث.. 

ض ٧ل مجها  ٍغ ٧ان ببغاهُم ودمحم ٧الضًى٥ في ال٣ؿم ال ٨ًٟان ًٖ الى٣اع ٍو
إزظ ألاؾب٣ُتؤن ًثبذ صوم   في صزى٫ الجغاخاث وزانت  ا ؤهه ألاًٞل ٍو

اإلاخ٣ضمت مجها ؤو التي ج٨ىن بمهاخبت ؤؾاجظة حُضًً في حٗلُم الجغاخاث 

بضهللا. ًدىاٞؿان صوم   ْهاع اهخمامها اإلاٍٟغ بمغضخى با ٖلى ٦إمجض ٖو
عياء ص. نالح لىيٗه الهام ٞهى اإلاؿاو٫ ًٖ ٧ل ما ًخٗل٤ الخغو١ إل 

٠٣ ٧ل بالىىاب ل٨ً هظا الخىاٞـ ال ًمى٘ ؤجهما حهخم ان لبًٗهما ٍو

 زغ.مجهما في ْهغ آلا 

غه  ٞخذ ببغاهُم هاجٟه وصزل ٖلى الِٟـ بى٥ ل٣ُخل الى٢ذ، تهللذ ؤؾاٍع

 
 
عجابها بما ويٗه ٖلى نٟدخه. ٨ٞغ با ًض٫ ٖلى خحن عؤي مً ٖال حٗل٣ُ

 
 
  ٢لُال

 
ل و٦خبها ٖلى نٟدخهزم ا٢خبـ ؤبُاج  :ا ًدبها لؿامي حبًر

 وصؤ" ٦م ٦ىذ 

 ٦ىىػ ؾلُمان ُُٖ٪ مٟاجُذ ؤلى  

 ٦م ٦ىذ ؤعصث 

 ؤن ؤحٗل ؤحل٪ هظا الكٗغ 

 ؤخلى بؿخان

 جهغ وؾهى٫  يل٨جى ًى٣هج

 بٌٗ الخباث يًى٣هج

 لى ٦ىذ ؤعي 

 
 
 للٗمغ آلاث يمً ٢لب لتر٦ذ ٢لُال
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 و ٢لُل خىان"

 عجاب  باهخٓغ لحري 
 
ا ونضعه ًخلىي خى٫ يغباث ٢لبه ا لها ؤو حٗل٣ُ

ه ختى وحض   اإلاًُغبه ل٨ىه لم ًجض ما ٌٍٗؼ
 
 .ا ٞى١ عؤؾهخاجم وا٢ٟ

اهذ مل هخبُل ًابجي الؿهخىه صي.. قىٝ حىاًغ٥ ًلال وجمٍغً٪  -

 .ٖكان هُمغ

 .ؤمغ٥ ًا بُه بـ ُٞه مىيٕى ٖاوػ ؤ٧لم خًغج٪ ُٞه ألاو٫  -

ً الخىاع الظي صاع بُجهما مىظ ٢لُل  خ٩  له ًٖ ما خضر لك٤ُ٣ دمحم ٖو

٘ الٓلم الىا٢ لب مىه ؤن ًدضر ق٣ُ٣ه ألا٦بر لحٞر ٘ ٖلى جل٪ الٗاثلت. َو

 :هٓغ بلُه خاجم ملُا زم ٢ا٫

اإلاؿا..  قىٝ خض مً الٗما٫  لىهللا ًسغب بُىج٨ى اًه وح٘ الضماٙ صه ٖ -

 .الغاحل لىٌٗملىا قاي ألاو٫ زلُىا هداو٫ هٓبِ صزلت هضزل بحها ٖ

خًاع قاي له وحلـ ًىٓغ ابخهج ببغاهُم ب٨المه وهاصي ٖلى الٗامل إل 

 :خاجم ا ٣ٞا٫ لهلُه متر٢ب  ب

٦ضه.. عوح اقٛل هٟؿ٪ بإي خاحت زلُجي ؤٖٝغ  ياهذ هخ٣ٗض مخىدل-
 .ؤج٩لم

لب مً اإلامغيت الىىباججُت الخدًحر للمغوع ٖلى  زغج ببغاهُم َو

اإلاغضخى وو٠٢ ًخدضر م٘ هاثبُه ألانٛغ في ؤمىع الٗمل وؾغ١ هٓغة 
ٗت ٖلى هاجٟه ًغججي بها   ي إلاؿت )اٞترايُت( مً ٖال.ؤؾَغ

  هاصي خاجم ٖلُه
 
  :٢اثال

٧لم ناخب٪ اَلب مىه بُاهاث ؤزىه ولى ٌٗٝغ اؾم الٓابِ اللي  -

 .خاحؼه
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   ٗ ا وؤزظ مىه اؾم ؤزُه بال٩امل واؾم ٢ٍغب هاج٠ ببغاهُم ػمُله ؾَغ

بي زم طهب حغٍ  بالخاج  ا بلى اإلا٨خب لُسبر خاجم ؾماُٖل بك٩ل ج٣ٍغ

 :بالبُاهاث بٗض بغهت ٢ا٫ له خاجم

٧ان حجؼه صه  يذ بٗض ؤ٢ل مً ؾاٖت واللزالم ؤزىه هُب٣  في البِ -

 .هُخٓبِ

- ٖ ً ت اللي ؾاًبه البلُجُت مؿٍُُغ اإلادالث  لىَب ًا باقا والكَغ
 ا.مل هُسلحهم ًخدغ٦ى 

 .هخخدل.. اهذ بدخٗامل م٘ ؤ٢ىي حهاػ ؤمجى في الٗالم ت٧ل خاح يبجا ًا -

 
 
 :زم اؾخُغص ٢اثال

 .م٩لمىِل لُه مً ػماني ناخب٪ اللي ٚب-

هما ألاو٫ ٧ان نٗب ب ،ال إلاا ازىه اجازضبما هى ماحاف في بالىا ًا بُه  -
 .٩ًلم٪ ٌكخ٨ُل٪ مً بلُجُت و٦الم ٞاضخي

حها  ةلى ٢ا٫ مً ًىمها ٧اهذ اجدلذ بخلُٟىن ػي صه.. ًلال ٧ل جإزحر  - ٞو

 .زحرة

جغ٦ه ببغاهُم وهى ٞغِح و٧لم دمحم لُبكغه باألمغ و٢بل ؤن ًبضؤ اإلاغوع ٖلى 

للمغة ألازحر ومؤلث وحهه البكاقت وهى ًغي حٗل٤ُ اإلاغضخى هٓغ لهاجٟه 

 .ٖال ٖلى ألابُاث التي ا٢خبؿها للخى

 

*  *  * 
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- 30 - 

 
٢بل ما جغح٘ جسُِ الًٗالث في اججاه  يال٣ٗضة ص لىقض ًا دمحم  ٢ىي ٖ -

 .٨ٖسخي

نالح ًٖالث البًُ لؿُضة في ة٣ًىم ب ت٧ان دمحم في هظه اللخٓ

مً زُىاث ٖملُت ججمُل لبُجها التي الثالزِىاث مً ٖمغها وهي زُىة 
حغاء هظه الجغاخت بمؿاٖضة ةهجابها ؤعبٗت ؤَٟا٫. ٣ًىم ببجغهلذ بٗض 

 
 
نالح ببكِٟ الضهىن مً السهغ وؤٖلى البًُ زم  خاجم. ًبضؤ ؤوال

 .ةالًٗالث وبٗض طل٪ ٌؿخإنل الجلض والضهىن الؼاثض

ـ.. ٦مل ب٣ه لآل  -  .زغ٦ضه ٦َى

اللي ٖملخه  لىٝع ؤق٨غ خًغج٪ اػاي ٖخايغ ًا بُه..  ؤها مل ٖا -
 .مٗاًا ًا ص٦خىع خاجم

هم خاحت ٖىضي ػي ما ؤهي ؤٚىُت ما اهذ ب٣ال٪ قهغ بدك٨غوي..  يبجا ًا -

 .ٞل خض  مً ألاؾاجظة مل ها٢هحن خىاعاث٢لخل٪ اه٪ مخٗغّ 

 .صي ٢هضي ٖلى اه٪ زلخجي اقخٛل الخالت صي ةال وهللا  ؤها اإلاغ  -

ًض٥.. الُٗاهه صي لى بُجها مُلٗدل ػي بي في َب ع٦ؼ ًا إلاٌ في الل -

 .ال٨خاب ما ب٣ُى٫ هٗل٣٪ ٖلى باب اإلاؿدكٟ 

 .قٛل هىاب اٖاصي ًا بُه ه٣ُىلى  -



 232  

٦ضه  توخك تخاجم اللي ٖمل بًُ الُٗاه اال ًا ز٠ُٟ..  ه٣ُىلى  -

 .مُىٟٗل هضًله ص٦خىعاه

ؿاٖضه الىاثب ألانٛغ. ٧ا ن ؤ٦مل دمحم ٖمله بدماؽ جدذ جىحُه خاجم َو
بٗض ؤن اهؼاخذ الٛمت التي ٧ان ٌِٗل في  يفي ٢مت جإل٣ه ونٟاثه الظهج

ها وهي جدخًً ؤزاه بٗض ٖىصجه ًخ٨غع في  ْلها. مكهض ٞغخت ؤمه وصمٖى

طهىه مغة بٗض مغة. ٖاص ؤزىه ولم ٨ًً به آزاع يغب ؤو حٗظًب ٦ما جى٢٘.. 
والكخاثم ا ل٨ً ؤلاهاهاث ؤزبرهم ٖلى  اجهم لم ًًغبىه بال مغاث ٢لُلت حض  

 .٧اهذ ٦ثحرة وماإلات ؤ٦ثر مً الًغب

ً  ا حض  ؾُٗض   ي  ٧ان ٖل ا ٌكٗغ ا بسغوحه مً جل٪ اإلادىت اإلاىحٗت ل٨ىه ؤً
كٗغ بسٝى ٖلى مؿخ٣بله ومؿخ٣بل  ٣ت زغوحه َو بىاثه ؤبمغاعة مً ٍَغ

هجابهم. ؤي ٚض  ًم٨ً له ؤن ًدلم به في بلض ٌؿغ١ ُٞه الظًً ًسُِ إل 
ش ٖاثلخ٪ وخغ  ٍخ٪ وال حؿخُُ٘ ؤن حؿترصها بال بالىاؾُت محراز٪ وجاٍع

 وواؾُت مً هٕى ٞازغ.

ت في الخُٗحن ؤو ج٣لض ٢ضًم   ا ٧ان ًدؼن خحن ًغي ؤن الىاؾُت حُٗي ؤولٍى
اإلاىانب ؤو جمىذ حؿهُالث في اإلاهالر الخ٨ىمُت. آلان ناعث الىاؾُت 

مهمت ل٩ي جماعؽ ؤبؿِ خ٣ى٢٪ في الخُاة ولخدمي هٟؿ٪ ومً جدب. 

دىت ٖلى ٧ل مٗجى لؤلخالم وللمثل الٗلُا في صازله وناع في ٢ًذ جل٪ اإلا
عؤؾه زُاعان ٣ِٞ  بما الؿٟغ ؤو الخسُُِ مً آلان للخهى٫ ٖلى هٟىط 

٣ت.  في هظا البلض بإي ٍَغ

ال بٗض مغوع بهصخه دمحم ؾاٖتها بالتروي وؤال ٨ًٟغ في ؤي حُٛحر في خُاجه 

 مىع. ٞترة ٌؿخُٗض ٞحها جىاػهه و٢ضعجه في الخ٨م ٖلى ألا 

ن و٢ض بٚال١ الجغح هى السُىة الجهاثُت في الجغاخت التي ٣ًىم بها دمحم آلا 
زغج خاجم وجغ٦ه ٨ًملها هى والىاثب الجىهُىع، ٌُٗب جل٪ الجغاخت ؤن 
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ل حض   دخاج بلى زُاَت زالر َب٣اث مً ألاالجغح  ٞحها ٍَى وسجت وفي ا ٍو

 
 
 :ؤزىائها صزل ببغاهُم ٢اثال

ٗمل للض٦خىع خاجم جمثا٫.. ٦مان بُسلُ٪ حكخٛل اإلاٟغوى ح يبجا اهذ ًا -
 .قض بًُ لىخض٥

 .َب ما اهذ ألاؾبٕى اللي ٞاث اقخٛلخل٪ ٧ام خالت مخدلمل بحهم -

الٗمىم ؤها هسل٘ ٖكان عاًذ اإلاغ٦ؼ اللي م٩لمىا ٖلُه الض٦خىع  لىٖ -
 .ؾُٗض بخإ الجلضًت

حمٗت في َُب ْبِ اإلاىاُٖض م٘ حضولىا هىا.. ؤها ٦ضه ٦ضه ٧ل زمِـ و  -

 .٦ٟغ الكُش

 
 
٣ه بلى مغ٦ؼ ججمُل ولحزع مٟخخذ خضًث ا. جغ٦ه ببغاهُم وجىحه في ٍَغ

ٖىضما ونل بلى اإلاغ٦ؼ اؾخ٣بلخه ٞخاة هدُٟت ق٣غاء جغجضي جىىعة ٢هحرة 
ت ًبضو مً ص٨ًىعها ؤجها ؾخ٨ىن  وبلىػة بًُاء ٖلحها ا٢خاصجه بلى ٚٞغ

ت ال٨ك٠ زم ٢الذ  :ٚٞغ

كٝى ٞحها الخاالث.. ص٦خىع ؾُٗض هُُجي صي الُٗاصة اللي خًغج٪ هد -
ت اإلاغ٦ؼ هخُجي صلى٢ت جمغ م٘  ي٦مان ؾاٖخحن بـ مضام صٖاء مكٞغ

 .خًغج٪ جىعٍ٪ اإلاغ٦ؼ ٧له

خذ هى هاجٟه الظ٧ي ًىٓغ ُٞه ٧اإلاٗخاص. ٧ان ٌكٗغ  جغ٦خه وؤٚل٣ذ الباب ٞو
بما ٌكبه الاخخ٣ان في ٢لبه، ٖال لم جضزل ٖلى الِٟـ بى٥ مىظ ؤًام و٧لما 

  ٦خب
 
 قِئ

 
ٟخذ نٟدتها لحري  يا ال ًإحعجاب  با ؤو ا ٧ان ًيخٓغ مجها حٗل٣ُ ٍو

غ لُسغج مً  ٞؼ ؤي شخيء ٢ض ج٨ىن ٦خبخه وما مً حضًض. ٌٛل٤ هاجٟه ٍو

نضعه ٧ل الهىاء اإلاٗبإ بالخىحن ل٨ً نضعه ًمخلىء مً حضًض بهىاء ؤز٣ل 

 مً ؾاب٣ه.

 ..اجًٟل -
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وصزلذ ٖلُه ٞخاة ٢الها ٖىضما ؾم٘ نىث َغ١ ٖلى بابه ٞخذ الباب  

 
 
ت ومٗها ٞخاة ؤَى٫ مجها ٢لُال ٟخاة ألاولى ل٢ضمذ ا مذجبت ٢هحرة زمٍغ

ت ٖلى اإلاغ٦ؼ وػمُلتها ؤمل اإلامغيت اإلاؿاولت  هٟؿها ٖلى ؤجها صٖاء اإلاكٞغ
 :ًٖ اللحزع

 اهتى جمٍغٌ بغيه ًا مضام صٖاء.. ؟ -

 ي.ه.. هى خًغج٪ م٘ ص٦خىع ؾُٗض في مؿدكٟ  الىهغ الجامعؤ -

ٍى هى ٧ان حاًب الكٛل هىا للض٦خىع خامض ػمُلىا بـ ؾاٞغ واها مٓب -

 .وص٦خىع دمحم هىب٣  بضاله

 :ر لىن وحهها ٖىضما ط٦غ اؾم خامض وهي جغص ٢اثلتالخٔ حٛح  

 .عبىا ًجُبه بالؿالمت -

  :صٞٗه الًٟى٫ لِؿإلها

ُه ي٦ىت يهى اهت-  ؟حٗٞغ

ا ٢بل ما ٦ىذ قٛاله مٗاه في مؿدكٟ  زانت و٦مان ٧ان مٗاها هى -

٣ه ب٣  .في ٚغبخه  هٟخذ..  بـ عبىا ًٞى

لم جٟذ ٖلى ببغاهُم جل٪ الىبرة في ٦المها وؤخـ ؤجها بالخإ٦ُض مغث ٖلى 

اًت اليؿاثُت" ٦ما ٧ان ٌؿمحها خامض، ٚحر لل"اإلااؾؿت الخامضًت  ٖغ

  ٗ لب مجها اإلاغوع ٖلى ؤ٢ؿام اإلاغ٦ؼ اإلاىيٕى مى ا إلخغاحها ؤ٦ثر مً طل٪ َو

ووضر له ٦م ٧اهذ ماهغة وحٗٝغ ٧ل شخيء ًٖ  ةة اإلاىحىصوؤعجبخه ألاحهؼ 

 ألاحهؼة اإلاىحىصة واؾخسضاماتها.

ت نٛحرة ؤز برجه ؤجها مسههت للٗملُاث اهخهى بهما اإلاُاٝ بلى ٚٞغ

لض. لٟخذ بمثل ججمُل الجغوح ؤو اؾدئها٫ ػواثض حلضًت..   تالبؿُُ
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٠ التي اعجهذ ٖلحها السٍُى الجغاخُت ولضهكخه ٧ا ن ٞحها هٓغه ألاٞع

 .حمُ٘ ؤهىإ السُىٍ

غو  اصه اهخى  -  .حاًبحن ٧ل م٣اؾاث السٍُى ختى الؿبٗت ٍػ

-   ٗ  .ا ًا ص٦خىع ٖكان جسُِ الجغوح وما حؿُبل ؤزغَب

ا مهما ٧اهذ ص٢ت السُِ ا ٞهى ٌٗلم ؤن ؤي حغح ؾُتر٥ ؤزغ  ابدؿم ؾازغ  

غو(، وختى ــالظي ؾخهلخه به ختى م٣اؽ ال طا ٧اهذ مداولخ٪ ب)ؾبٗت ٍػ
ؾخسضامه ؾدىجر في زُاَت حغح بال هضوب ٢بُدت ٞؿدب٣  ط٦غاه با

 المه خايغة في الىٟـ ال جؼو٫.آو 

 .ًهبوؿِذ اقٝى خًغج٪ وكغب  يؾٟت اوآؤها  -

 .مل يغوعي وهللا -

وؤي خاحت  يما ًصخل ًا ص٦خىع خًغج٪ ب٣ُذ ناخب اإلا٩ان صلى٢ت -
 .حٗىػها اخىا جدذ ؤمغ خًغج٪

خه وؤٚل٤ ٖلُه با به وطهبذ هي وؤمل إلا٨خبها.. ٢غنتها ؤمل صزل هى ٚٞغ

 :مً طعاٖها وهي ج٣ى٫ 

ت.. ؤو٫ ما ٢ا٫ خامض وق٪ حاب ؤلىان -  .ًا بذ امؿ٩ي هٟؿ٪ قٍى

  يزالم ًا ؤمل..  ؤها بـ اٞخ٨غث او -
ّ
هما ؤها وهللا ما بمذ هٟسخي بُه ٖك

 .بدبه وال ب٨ٟغ ُٞه مً الىاخُت صي زالو

٨ً جدب خامض باإلاٗجى الخ٣ُ٣ي ي لم جه٧اهذ صٖاء ناص٢ت في اصٖائها ٞ

٣ت التي  ٖلى ألا٢ل لم ٨ًً مثلما ؤخبذ ٖاص٫. ٧ان ما ًًا٣ًها هى الٍُغ
حٗامل مٗها بها وهي جدمض هللا ٖلى ؤهه ؤهاع لها بهحرتها و٦كٟه ؤمامها في 

 الى٢ذ اإلاىاؾب.
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جها ؤنغث ؤن ٣ًىم مىضوبى بهما للمغ٦ؼ بل حآلان هي وؤمل ٨ًغؾان ٧ل و٢خ 

بُت الكغ٧اث الت ي وعصث للمغ٦ؼ ؤحهؼة اللحزع والخجمُل بٗمل صوعاث جضٍع

 لهما لخٟهم ٧ل ٦بحرة ونٛحرة ًٖ ألاحهؼة و٦ُُٟت ٖملها.

باء بالُب٘ ب٧ان هىا٥ البٌٗ مً ألاحهؼة التي ال ٌٗمل ٖلحها  ال ألَا

وهىا٥ ؤحهؼة ؤزغي ٧اهذ حٗمل ٖلحها هي وؤمل م٘ قٍغ وحىص َبِب في 

باء ل٨ُىن ث ٨ٞغتءاإلاغ٦ؼ ومً هىا حا ها في الخٗا٢ض م٘ مجمىٖت مً ألَا
هىا٥ َبِب مخىاحض في اإلاغ٦ؼ َىا٫ الى٢ذ ووا٣ٞها ٖلحها ص٦خىع ؾُٗض 

٨ها.  قٍغ

ا وعاخت في ٧ل شخيء وناعث حؿاٖض ناعث خُاتها آلان ؤ٦ثر اؾخ٣غاع  
 ب

 
غث مبلٛ ا مً اإلاا٫ مً ٖملها الؿاب٤ زىتها ؤ٦ثر وؤزبرتهم ؤجها ٢ض ٞو

 
 
وصزلذ بؿهم نٛحر في هظا اإلاغ٦ؼ هي وؤمل م٘  ا ازغوا٢تريذ مبلٛ

هما للٗمل ُٞه. ٧اهذ ٦ظبت ٚحر مد٨مت ول٨ً اإلاا٫ ٌٗمي ٖحن مً  جٟٚغ

ًإزظه مى٪ ُٞخ٣بل ؤي هغاء ج٣ىله ًٖ مهضع هظا اإلاا٫ وال ًخٗب هٟؿه 

 بالخ٨ٟحر في مى٣ُُت ٦الم٪.

ت مً الخب وا٦خٟذ بدب ؤمها ونض٣ًتها  عجبذ خُاتها ٖلى ؤن ج٨ىن زاٍو
 
 
ا ٖلى ألا٢ل. وخحن جدً ؤو ج٨ٟغ في ؤجها ال ًم٨ً ؤن واإلادُُحن بها ما٢خ

حؿخمغ صون عحل في خُاتها حٗؼي هٟؿها بهض٣ًتها ؤمل وحؿخلهم مجها 
 الهالبت التي جغاها ٖلحها.

زغ اللُل خحن ًغه٣ها طل٪ السىاء الظي جدـ به آج٣ى٫ لىٟؿها في  
ا ػ٫ زاهُت ًٖ ٦غامتها َلب  "٢ٗضة السؼاهت وال حىاػة الىضامت". لً جدىا

لغيا ؤي عحل، بن وحضث مً ًدترمها ٢بل ؤن ًدبها ٞإهال به وبال ٞال. 

 الخب مدٌ اخترام وال ٌؿ٨ً خب امغؤة في ٢لب عحل ًغضخى لها اإلاهاهت.
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م لىٟؿه ؤجها ؾخ٨ىن ألازحرة ب خه ٨ًخب عؾالت لٗال ًٖؼ بغاهُم ٧ان في ٚٞغ

 ،همض ؤ٦ثر مً ؾاٖت ولً ٣ًاومان لم ججبه وهى ٌٗلم ؤن ٖؼمه هظا لً ً

 ا.ال ٖلى وحه مبدؿم لغ٢و ٞغخ  بلُه عؾالت ال جدخىي بن ؤعؾلذ بو 

 
 
ال ػلذ ؤخـ ؤن ٢لب٪  يا ول٨جلً ججض مى٪ حىاب   يا ؤن عؾالت"ؤٖلم ٣ًُى

ب٨خابت عص ولى بؿُِ..  ن جذجغث ؤنابٗ٪ وييذ ٖلي  بختى و  يمع

م ؤه٪ ج٣غ صوم   يًىحٗج  .ًجها ول٨ً ال بإؽؤا ؤال جغصي ٖلى عؾاثلي ٚع

ُ  هاهئت هاصثت عايُت وؤال ؤ٦ىن ؾبب   ي٧ل ما ؤجمىاه ؤن ج٨ىو ا ا بياٞ

 ً  يلحها بدؿغة. ؤها ما ػلذ ل٪ لم ج٨ىوبًجٗل٪ ج٨غهحن الضهُا وجىٍٓغ

 .في ٟٚلت مً الؼمً يؤو امغؤة ٖبرث مؿاع خُاح ي نٟدت في صٞتر 

ذ هٟسخي طاث مغة بم٣ىلت جا٦ض ؤهجي ًجب ؤن ؤجغ٥ ط٦غا٥  جمطخي في ٍٖؼ

مٗ٪ جل٪ ألاًام ال٣لُلت اإلاٗبإة ي هضوء وؤن ؤق٨غ ٢ضعي ؤن ؤهضاهخ
اث عاجٗت. عاحٗذ هٟسخي ووحضججى ٚحر م٣خى٘ بدٝغ واخض؛ ل٣ض  بظ٦ٍغ

٤ ٞإها  ِل٣ذ لي مً ؤحلى ٣ِٞ ختى وبن مغعث بمدُت ؤزغي في الٍُغ
ُ
ز

دحن ٖلى نضعه في الجهاًت ختى لى  مؿخ٣غ٥ ومؿخىصٖ٪ وؤها مً ؾدؿتًر
 .هذ جل٪ الخ٣ُ٣ت ؤؤه٨غث 

ً وؾإهخٓغ ٖىصج٪ ؤو ؾإؾاٞغ زلٟ٪  ن ؾىدذ لي الٓغوٝ بؾدؿاٍٞغ

ؾإٞٗل اإلاؿخدُل أل٦ىن مٗ٪.. خبىا بضؤ  يمخإ٦ضة ؤو ي٣ِٞ ٦ىو
  ُ  اٞتراي

 
ٗ  ا خ٣ ا خحن إلاؿذ ًضً٪ ألو٫ مغة خحن ٦ىا في ا ل٨ىه ناع وا٢

ؤٞاصً٪ مً الؼخام ووؤخؿؿذ صٝء ًضً٪  يمدُت اإلاترو ؤجذجج بإو
  .ومهما ابخٗضها ؾىٗىص يها ٖلى ٦ٟويمت

 ٥(ظاب له.. ٞما ؤمغ٥ في ٢لبي وؤخال)ؤهذ الىُٗم ل٣لبي والٗ

ؤهذ ؤَلذ ٖلُ٪ في عؾالتي ل٨ً ملسو ٦المي هى حملت نٛحرة واخضة.. 
 .لي"
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ا لُظا٦غ ُٞه ٣ٞض ا٢ترب مىٖض ؤههى عؾالخه وؤٚل٤ هاجٟه زم ٞخذ ٦خاب  

بٗض  ين البٌُٛ الظي ًإحامخداهه الجهاجي للماحؿخحر طل٪ الامخدا

ا إل٢ىإ ؤهله وػمالثه ا ٦بحر  مىا٢كت الغؾالت والظي بؿببه ًبظ٫ مجهىص  
باء بإن مىا٢كت عؾالت اإلااحؿخحر ال حٗج خهىله ٖلى  يمً ٚحر ألَا

ع٢انت بـ  ي٧ان نض٣ًه اإلا٣غب ٌسسغ مً هظا ب٣ىله "ٌٗج ،اإلااحؿخحر
 .مل بتر٢و"

جه ٞخدها ءًض٫ ٖلى عؾالت حا اهخٌٟ خحن ؾم٘ نىث الخىبُه مً هاجٟه

ت ٧اإلاٗخاص وهى بحن الك٪ وال٣ُحن ؤجها مً ٖال..  ٧اهذ جل٪ ٖاصجه  بؿٖغ
  تجه عؾالء٧لما حا

 
عصث ٖلُه  ،ل٨ً هظه اإلاغة ٧اهذ الغؾالت مجها ٞٗال

  :٢اثلت

ؤوي  تبجض ًا ببغاهُم ؤها آؾٟه ٖمغي ما ٢هضث ؤحغخ٪ بـ ٦ىذ حٗباه -

ذ هىا  ؤها ٖمغي ما هالقي خض  ،٢لذ الػم ؤ٧لم٪في مهغ وؤو٫ ما اؾخ٣ٍغ
مغي ما هخب ٚحر٥  .ًدبجي ٦ضه ٖو

 .ا..  ؤها ٦ىذ زالم صازل الٗىاًت اإلاغ٦ؼةزحر  ؤ-

بٗض الكغ ٖلُ٪ بـ ٖكان زاَغي مدؿب٣ل ألاخضار ومخازضف  -

خجي ىص ٖلى هٟؿ٪ مم٨ً جسلُ٪ جىضم بٗض ٦ضه اه٪ ٖٞغ  .ٖو

 .٦المي وهللا صّ ؤؤها  -

ت بـ ؤ - عحى٥ زلُىا هخ٩لم ٖاصي مً ٚحر زُِ ومً ٚحر ما وهللا ٖاٞع
 
ّ
٦خحر  يب في اللي ٞاث لخض ما وكىٝ ب٨غه قاًلىا اًه.. اهذ اؾخدملخجه٣ل

ت يمٗلل اؾخدملج  .٦مان قٍى

ر هٟؿه ؤن ججهض في اعجُاح واحؿٗذ ابدؿامخه وهى ٌٛل٤ هاجٟه؛ وهى ًدّضِ 
 
 
 .ا قضًض الض٢ت لىهلر به ؤٖم٤ حغوخىاالضهُا ٢ض حُُٗىا زُُ

*  *  * 
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- 33 - 

 
-  

ّ
 .MDحٗالى للـ ي٢ال يػماو ياوٞى١ الكى٥ مك

 .ًه اللي عحٗ٪ للٛلب صهبوهللا ًا ص٦خىع خامض ؤها مل ٖاٝع  -

وهىا٢ل بغوجى٦ى٫  ءزالم ًا ابىخمُض قُل ألال٣اب ب٣ه ب٣ُىا ػمال -

 .عؾاًل الض٦خىعاه في ًىم واخض

ا خامض خاٝ.. هخًٟل َى٫ صه ؤها ؤ٢ُ٘ لؿاهه لى ٢ا٫ ً ،الٟٗى ًا باقا -

 .ٖمغ٥ الؿيُىع بغيه

٧ان هظا الخىاع ًضوع بحن خامض ودمحم وابغاهُم وهما في اهخٓاع احخمإ 
ت لخ٣ُُم  اؤؾاجظة حغاخت الخجمُل الظًً ؤجى  مً ٖضة حامٗاث مهٍغ

 بغوجى٦ىالث )ؤو مكغوٖاث بدث( لغؾاثل الض٦خىعاة اإلا٣ضمت مً الثالزت.

اعة مضتها  بٗض زماهُت ؤقهغ مً الٗمل بالسلُج ٌٗىص خامض بلى مهغ في ٍػ

حن ًىمان لخ٣ضًم البروجى٦ى٫ الظي ؤٖضه باالجٟا١ م٘ ألا  ؾاجظة اإلاكٞغ

 ٖلُه و٢ض ؤصي جإزغه ٖام  
 
بلى اهًمامه بلى ػمُلُه ألانٛغ مىه  ا ٧امال

 .لخ٣ضًم البروجى٦ى٫ مٗهما في طاث الُىم

بضؤه الُىم. ٧لماث خامض ًٖ الكى٥ ٧اهذ  جلسو اإلاكىاع الظي ؾِ

الُب في مهغ والتي حٗخبر بال مىإػ ؤ٣ٖض  هؤو ص٦خىعا  MDمكىاع ا٫
الكهاصاث وؤنٗبها في الٗالم ًبضؤها الُبِب بخ٣ضًم مكغوٕ البدث ؤو 

التي ًمطخي ٞحها ٖلى ألا٢ل زالر ؾىىاث. بٗض  هبغوجى٦ى٫ عؾالت الض٦خىعا

امت طل٪ ؤو بالخىاػي مٗه )خؿب الجامٗت(  ًضزل الُبِب بلى صو 
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بت ال٣ؿم في "مىذ"  امخداهاث ال جد٨مها ؤي ٢ىاٖض اللهم بال ٚع

للُبِب مً ٖضمه و٧لمت "مىذ" هىا م٣هىصة بمٗىاها  هالض٦خىعا

 ٞالض٦خىعاة ٚالب   ،الخغفي
 
 ا.ا م٨دؿب  ا ما حٗخبر مىدت للُبِب ال خ٣

حن، ؤقاع  ىاؤعؾل عثِـ ال٣ؿم ًُلبهم في م٨خبه ٞظهب لحهم ببلُه مؿٖغ

 بالجلىؽ ٢ا
 
 :ثال

 ابخ٣ضمىا البروجى٦ىالث اهخى  اواز٣حن مً هٟؿ٨م واهخى  اٖاوػ٦م جب٣ى  -
حن ان عؤي ألا  حن ٖاٞع ً الجهاعصة عؤي اؾترقاصي للمكٞغ ؾاجظة اللي خايٍغ

 .ٖل٨ُم و٦مان ٖكان ألاؾاجظة مً الجامٗاث الخاهُت ٌكىٞىا مجهىص٦م

  عص  
 
  :خامض ٖلُه ٢اثال

 .مؿخىاهان قاء هللا خًغج٪ هخب٣  عاضخي ًٖ ب -

-   ٗ نٛغ مى٪ ن ػماًل٪ ألا بًضًىا ةا ًا خامض اهذ ٖاٝع اهه مل بَب
هٟـ الضوع اهذ اللي ازترث حؿاٞغ ٢بل  يالبروجى٦ى٫ مٗا٥ ف اه٣ُضمى 

 .ما جسلو

 .مِٟل مك٩لت ًا بُه ؤها ٖاٝع ان الػم خاحت جُجي ٖلى خؿاب خاحت -

هي جبٗاث ٢الها وماػا٫ في ٢لبه بٌٗ ي٤ُ ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًذجبه. هظه 

 
 
ا في ٢غاعة ٢غاعه واؾخعجاله في الؿٟغ وهى ال ًؼا٫ ًغي ؤهه ٧ان مد٣

ا ال ًىاػي ما ٧ان ًخٗغى له في ٖام   هٞالخإزحر في الخهى٫ ٖلى الض٦خىعا
  ُ زغه لُجم٘ آا مً مؿدكٟ  إلاؿخىن٠ لُٗاصة بلى مهغ مً الخى٣ل ًىم

ؤيٗاٝ  ن هى ٌٗمل ٖضص ؾاٖاث زابخت ًخ٣اضخى ٖلحهاما ٌؿض الغم٤. آلا 
 
 
جض و٢خ ا لالهخمام بٗاثلخه التي ٧ان ؤيٗاٝ ما ٧ان ًخ٣اياه في مهغ ٍو

 ًغاها في مهغ بال٩اص.

 
 
  :ؤ٦مل عثِـ ال٣ؿم ٦المه ٢اثال
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غ -  ؟واهذ ًا ببغاهُم حهؼث الُٟضًى ٖكان الخهٍى

 ي٧ل خاحت حاهؼة خًغج٪ و٢لذ للمكٝغ الساعجي بـ هى َلب مج -

غ م٨خىب  .٦مان ج٣ٍغ

٧ل خاحت جب٣   اذ ٖاٝع الجماٖت السىاحاث صو٫ بُدبى مل مك٩لت اه -

  ُ   ا٦ضه واقغبى  اا.. اإلاهم اؾخٗضو مسجلت وع٢
ُ
و ؾاٖت خاحت ٧لها ه

 .وجبضؤوا

٫ خامض ًٖ مىيٕى اإلاكٝغ ألاحىبي ءبٗضما زغحىا مً م٨خب عثِـ حؿا

ٖلى ببغاهُم ٞخُٕى دمحم بالكغح له ًٖ عؾالت ببغاهُم وؤهه اؾخُإ 

 ه.لؿٟغ بلى ٦ىضا للخهى٫ ٖلى عؾالت الض٦خىعاالخهى٫ ٖلى بٗثت ل

 .لٗبها صر ًا ص٦خىع خامض.. َى٫ ٖمغه ؾهً ػي ما ٦ىذ بخ٣ىله -

  عص  
 
  :ببغاهُم ٖلُه ٢اثال

 ٢ّضِ  ىما ؤها ٢لخل٪ حٗال -
ُ
لذ ان ؤلاقغاٝ اإلاكتر٥ م واهذ اللي مغيُدل و٢

 
 
 . ؾيخحنالاغ٥ ؾىت وصه هُإز

هما اهذ بالٗاثلُت ما حؿاٖضهِل  يْغوفؤها  يبجا ه وبٗضًً ًاؤالهغاخت  -
 .بُىل٪

 
 
 :هىا جضزل خامض في ال٨الم ؾاثال

 ؟بغاهُمبهى اهذ لؿه ما زُبدل ًا  - 

 .ًا باقا ب٣ىل٪ ؾهً..  ما هي البٗثت صي ٞحها حىاػة باإلاغة -

هٓغ له ببغاهُم بُٛٔ ٞىي٘ ًضه ٖلى ٞمه بدغ٦ت مؿغخُت هىا ٢ابلهم 
 زلُل صٞٗت خامض اهضٞ٘ لِؿلم 

 
 :ٖلُه في خغاعة ٢اثال
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٨ل ٚحر  يمل هخبُل الىضالت اللي ُٞ٪ صي ب٣ .. ٌٗج - زغ آما اقٞى

 .واخض

ًه بحاي ًىمحن اجىحن وماشخي.. ٖامل  يجخٗىى اهذ ٖاٝع او  مٗلل ب٣ -
 ؟م٘ الٗالم اللي في ال٣ؿم صه

وهللا ًا عاحل ؤًام ؾىصه ٢لذ ؤو٫ ما هب٣  مضعؽ مؿاٖض الهم ه٣ُل  -

ه بُبخضي.  .. ؾاٖاث ب٨ٟغ اؾِب الجامٗت واؾاٞغل٪ؤجاٍع

هما ؤزى٥ في بال٣لُل اهذ لُ٪ بِخ٪  لىمدضف مغجاح ًا ناخبي ٖ -

 .الكإع 

  ٗ  با زاعج اإلا٨خب وجغ٧ا دمحم و زغحا م
 
  :بغاهُم الظي جهغه ٢اثال

 ٪.خ٨ُخل يهخًٟل َى٫ ٖمغ٥ ٦ضه ؤها ٚلُان بو -

م    ا ٖىه. ببغ اٖخظع له دمحم بإن ال٩لمت ٞلخذ مىه ٚع
 
ا اهُم لم ٨ًً نض٣ً

 م٣غب  
 
ا ا إلادمض لضعحت ؤن ًد٩ي له ًٖ ص٢اث٤ خُاجه لىال الٓغوٝ. ؤخُاه

إة الخىحن والخىا٢ًاث التي جمؤلها خحن هداو٫ ؤن هٟؿغ  جدذ َو

مكاٖغها ؤو مكاٖغ مً هدب هجض ؤهٟؿىا هبدث ًٖ الؿلىي في ٢و 
خ٩اًدىا ٖلى ؤي شسو ًخهاصٝ وحىصه بال٣غب مىا؛ ٢ض وٛحر في 

ٟانُل ؤو هسبئ بًٗها ل٨ىىا وؿهب في الخضًث ًٖ ٖظاباجىا وؤؾباب الخ

 
 
ا ؤن ٌُٗىها ٢ىة هخٛلب بها ٖلى يٟٗىا بال ؤع٢ىا وهُلب مجهم ؤخُاه

 حضوي. 

ا وجبخٗض ٖىه ا ٖضة ج٣ترب مىه ًىم  ٧اهذ ٢هتهما بحن ال٨غ والٟغ قهىع  
ر ا. ججُب عؾاثله مغة وتهمله مغاث وهى في ٧ل طل٪ ًخدملها بهبؤًام  

ٗمل حاهضا للخهى٫ ٖلى بٗثت الض٦خىعاة ل٨ُىن مٗها في ٦ىضا.  َو

ا ٞلم ٌٗض ال٨ثحر مً الخهى٫ ٖلى البٗثت في خض طاجه لم ٨ًً نٗب   
باء ًخ٣ضمىن لبٗثاث الض٦خىعا ض الخهى٫  هألَا ٦ما في الؿاب٤. ال٩ل ًٍغ
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ؤعباخها مً الٗمل في صو٫  يبإؾٕغ و٢ذ زم الؿٟغ لجج هٖلى الض٦خىعا

 السلُج.

  
 
ا ُٞم٨ى٪ ؤن في مهغ بالُب٘ ال ًهى٘ الخٗلُم في الساعج ؤو الضازل ٞاع٢

ل٣اب والؼماالث بل الٝ ألاآحٛغ١ الكىإع بُاُٞاث جً٘ لىٟؿ٪ ٞحها 

  ُ ت الجمُٗت ألا وجسغج ٖلى اإلاكاهضًً في الخلٟاػ مضٖ ؤو  توعبُا ًٍٖى

تهاٞخىن ٖلى ُٖاصج٪ و"٧له  الضولُت ألي شخيء وؾُهض٢٪ الىاؽ ٍو
 ".بخمىه

ً ٣ِٞ خحن ٚلبذ هي خبه ٖلى  لم ٌؿخ٣غ ألامغ بُجهما بال مىظ قهٍغ

دٟٔ  ها وبضؤث جسُِ هي ألازغي إلاؿخ٣بل ًجمٗها به في الىىع ٍو مساٞو
لها ؤوالصها في الى٢ذ طاجه. صٞٗها بلى طل٪ ما عؤجه مىه ٣ٞض ٧ان مً الؿهل 

تر٦ها هى آلا ؤٖلُه  بضؤ خُاجهن ًخذجج بخجىبها اإلاخ٨غع له ٍو مً  زغ ٍو
ا بٗض ًىم وعؾالت جلى ال ؤن ًٓهغ لها ٦م ًدبها ًىم  بحضًض ل٨ىه ؤب  

 ألازغي.

 .ًلال ًا ص٧اجغة مؿخيُِى٨م في ال٣اٖت -

ت اإلادايغاث اإلاهٛغة اإلاىحىصة   ٧اهذ الؿ٨غجحرة حؿخضٖحهم لٛٞغ

ت و  ابال٣ؿم. ٢امى    .بغاهُم ٨ًخب لٗالببالخىحه للٛٞغ

ؤوي وؤها ٦ضه ٦ضه هسجل اإلاُدىج ًا خبِبتي هامي الى٢ذ ٖىض٥ اجإزغ  -
 .ُٞضًى

وحكٛل الؿ٩اًب ػي ما اج٣ٟىا.. ٖاوػة ؤب٣   يال اهذ هخضزل صلى٢ت -
 .مٗا٥ زاهُت بثاهُت

 .بغاخخ٪ -

ٞخذ الؿ٩اًب وصزل ال٣اٖت وؤُٖ  هاجٟه لىاثب ٧ان ٢ض اج٤ٟ مٗه ٖلى 
  يجىل

 
ا بٌٗ الصخيء مً ؤن ٣ًضم ؤخض ألاؾاجظة مهمت البث. ٧ان ٢ل٣
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 مثحر للجض٫ في ال٣ؿم ٖىضه.  

ً  مًل٣اء ج٣ضةؾاص ال٣اٖت ؾ٨ىن جام و٢ام عثِـ ال٣ؿم ب ٖجهم ٖو
  ٗ ا في هٓغه ؤبىاء لهظا احتهاصهم ٦ىىاب في ال٣ؿم وؤجهم ٌٗخبرون حمُ

خ٣ضًمُت ال٣ؿم ختى بٗض اهتهاء ٞترة هُابتهم بٗض طل٪ بضؤث ٖغويهم ال

 ٖغيا دمحم وخامض بال٣لُل مً الخىنُاث البؿُُت. ومغ  

باصٖاء  يبٗض اهتهاء ٖغى ببغاهُم بضؤ الجض٫ والكض والجظب بضؤه ص. هاو

ؤن البدث ال ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ ٖلمي، ٢اَٗه ص. ؤمجض باالٖتراى الكضًض 

 
 
بلى ؤن جضزل واخض مً  ٖلى نُٛخه في الى٣ض واؾخمغ الجضا٫ ٢لُال

  ألاؾاجظة
 
 :ال٨باع ٢اثال

عاث٨م حمُٗا ٞإها قا٠ً هاؽ هىا بخيخ٣ض مكغوٕ آم٘ اخترامي ل٩ل  -
اللي ب٣ُى٫ مِٟل ؤؾاؽ ٖلمي للبدث صه عاحل  يالبدث باإلاؼاج ٌٗج

 .ال٣هىة مل في مدغاب ٖلم لىبِخ٩لم ٖ

ٖلى الغص ٣ٞض  ئ ل٨ىه لم ًجغ  يٖم اإلا٩ان نمذ ٧امل واخخ٣ً وحه هاو
الخجمُل في مهغ.  ياحوجبجُل ٧ل حغ   باخترام  ٧ان اإلاخدضر ًدٓ

 
 
 :اؾخُغص الغحل ٢اثال

اإلاىيٕى اللي الُالب بِخ٩لم ُٞه صه زُىة للمؿخ٣بل والىلض صه ٖامل  -
 .عجاب اإلاكٝغ ال٨ىضي اللي مٗاهببغوجى٦ى٫ هاًل واٖخ٣ض اهه ؤزاع 

حن ٖلى البدث في الى٢ذ ؤم   ً عثِـ ال٣ؿم ٖلى ٦المه وهى ؤخض اإلاكٞغ
 طاجه ٞإعصٝ 

 
 :٢اثال

٤ُ مل  - ؤها قا٠ً اهىا مىلمؿل البروجى٦ى٫ صه واهىا هخمجى له الخٞى

اهىا وٛحر في اللي هى ٖامله ٖكان هثبذ اهىا حهابظه واهىا  يقٍغ ٌٗج
 .بىٗمل حٗضًالث
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ً ٖلى ٦المه واهتهذ الجلؿت الٗلمُ يً باقؤم   ٖلى زحر. جىٟـ  تالخايٍغ

ج به مً ال٣اٖت وجىحه ببغاهُم الهٗضاء وز٠ُ هاجٟه مً الىاثب وزغ 

ت الىىاب وؤٚل٣ها ٖلُه. ٧اهذ ٖال ال جؼا٫ ٖلى الهاج٠ مٗه   .بلى ٚٞغ

اه٪ هخبهغهم.. بـ هللا ًسغب بِخه  ةمل ٢لخل٪ ًا خبُبي ؤها ٦ىذ مخإ٦ض -

 .هاو  ؾِب مٟانلي

٣ت ه٣ُ٪ الؾمه ياهت يجهضق -  .هخسلُجي اخب هاو  مً ٍَغ

ج ب٣ -   .بُل تهٍغ

الجهاعصه ٢لبى ملُان خب وؾٗاصة  يها خاؾـ اووهللا بخ٩لم بجض ؤ -

 .مسلُُجي اخب الىاؽ ٧لها

 .َب ؤها هٛحر مً محن ولال محن ٦ضه -

 .مخٛحٌرل عوحي هااامي ياهت -

-  
ّ
 .لخايغ بـ متزو٢

ت ومٗه ٞخذ    ؤٚل٤ مٗها وهٓغ لهاجٟه بابدؿامت ٍٖغًت زم ٞخذ باب الٛٞغ

 .لاها ألاملمغخلت حضًضة في خُاجه ًملاها التر٢ب ٢ضع ما ًم

 

 

 اهلل ت حبمِدمتَّ

 

*  *  * 
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 عسيسي الكارىء   
 

ج٣ىم ٖملُت ال٣غاءة ٖلى الىعي بالظاث واللٛت، وال ًخم طل٪ صون ز٣اٞت 

ب بحن  )٢غاثُت( جداو٫ ؤن حؿاهم صاع لُان لليكغ ٞحها، في ؾبُل الخ٣ٍغ

ا لئلبضإ ألاصبي  ُ والٟجي ٞدؿب، وال  اإلاال٠ وال٣اعت. لظل٪ لؿذ مخل٣

ت طاث ؤبٗاص بوؿاهُت ٣ِٞ، بل ؤهذ )خل٣ت الىنل(.  ا لغمىػ لٍٛى
 
 ٢اعث

هى اإلاكاع٦ت  -في هٓغها-خل٣ت ج٨خمل مً زال٫ ٢غاءة ؤلابضإ؛ ألن ؤلابضإ

، و٢اعت  الٟٗلُت والؿامُت بحن ٧اجب ًبدث ًٖ الخُاة مً زال٫ ألاخٝغ

اث اللٛت و   ُ ل٘ ومخٗضص الغئي حهٟى بلى ٞى
ّ
عؾالتها ؤلاوؿاهُت. م٘ بًماهىا مُ

بإن ال٩اجب الجُض هى ٢اعت  جهم، وال٣اعت الجهم مكغوٕ ٧اجب حُض في 

ؼي ال٣اعت لخدى٫ عئٍخ٪ بلى  ب، وهظا صوعها وهيخٓغ٥ ٍٖؼ اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

 عئٍت بحن يٟتي ٦خاب مً بهخاج لُان لليكغ والخىػَ٘.

ا، مً زُىة اإلاكاع٦ت بحن َغفي ؤلا 
 
بضإ وحىاخُه: جىُل٤ عؾالخىا بط

 اإلاال٠ وؤهذ.

ؼي ال٣اعيء الٗملُتؤلابضاُٖت وال٣غاءة الصخُدت لئلهخاج  وال ج٨خمل ٍٖؼ

صون َُٟ٪ ٣٦اعيء وؤهٟاؾ٪ ٦ىا٢ض وبدث٪ ًٖ  -بإبٗاصه الٟىُت-ال٨ٟغي 

ا١. ولؿىا بال زُىة الغقي الخًاعي ألاولى، التي جبدث ًٖ  ؤلابضإ ٦ظو 

٨غه، و  غ مل٩اث اإلابضٕ وال٣اعت ٖبر الاعج٣اء باإلوؿان الٗغبي ٞو جٍُى
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حصجُ٘ الىهىم الغنِىت، ولٛتها الؿلُمت اإلاىعوزت ًٖ ألاحضاص 

 والخاملت ألؾم  الغؾاثل ؤلاوؿاهُت.

لىا، وبن ٞكلىا ٞٗظعها ؤهىا مً ؤههاع ٖك٤ البضاًاث وصٖم ؤصخاب 

دىا  اإلاىاهب الكابت في السُى هدى اليكغ في ؤولى ؤعهانتهم ألاصبُت، وعٍئ

ها الغثِسخي ًىهب ٖلى الخمهُض اإلاضٞعي لل٩اجب في زُىاجه ألاولى ؤن صوع 

ُٟت بحن ال٩اجب  وب٢امت الٗضًض مً الجؿىع الصخُٟت وألاصبُت والخٍٗغ

 الكاب والىؾِ الث٣افي وال٣غاء ٩٦ل.

خلمىا ال٨بحر هى الاهدكاع ال٨بحر للمىاهب الكابت في ألاصب اإلاهغي 

لى م ب في اليكغ مٗىا مغاؾلخىا والٗغبي، والباب مٟخىح للجمُ٘، ٖو ً ًٚغ

 :ٖلى الىدى الخالي
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